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1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

13.00   

2 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil 

Pysgodfeydd: Sesiwn dystiolaeth 

13.00-13.45 (Tudalennau 1 - 72)  

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 

 

Bill Pysgodfeydd 2019-21 

CLA(5)-10-20 – Papur briffio 1 

CLA(5)-10-20 – Papur 1 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol  

CLA(5)-10-20 – Papur 2 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol 

CLA(5)-10-20 – Papur 3 – Briff Ymchwil 

CLA(5)-10-20 – Papur 4 - Biliau’r DU yn ymwneud â gadael yr Undeb 

Ewropeaidd: Papur briffio 

  

3 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil 

Amaethyddiaeth: Sesiwn dystiolaeth 

13.45-14.30 (Tudalennau 73 - 137)  

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 

 

Bil Amaethyddiaeth 2019-21 

CLA(5)-10-20 – Papur Briffio 2 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------

https://services.parliament.uk/bills/2019-21/fisheries.html
https://services.parliament.uk/bills/2019-21/agriculture.html


CLA(5)-10-20 – Papur 5 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

CLA(5)-10-20 – Papur 6 – Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru 

CLA(5)-10-20 – Papur 7 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol 

CLA(5)-10-20 – Papur 8 – Briff Ymchwil 

 

4 Offerynnau sy’n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 

Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

14.30-14.35   

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol 

4.1 SL(5)513 - Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 

(Cymru) (Diwygio) 2020  

 (Tudalennau 138 - 146) 

CLA(5)-10-20 – Papur 9 – Adroddiad 

CLA(5)-10-20 – Papur 10 – Rheoliadau 

CLA(5)-10-20 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol 

4.2 SL(5)516 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) (Diwygio) 2020  

 (Tudalennau 147 - 156) 

CLA(5)-10-20 – Papur 12 – Adroddiad 

CLA(5)-10-20 – Papur 13 – Rheoliadau 

CLA(5)-10-20 – Papur 14 - Memorandwm Esboniadol 

CLA(5)-10-20 – Papur 15 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y 

Llywydd, 6 Mawrth 2020 

5 Papur(au) i’w nodi 

14.35-14.40   

5.1 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Cyfarfod Pedairochrog y 

Gweinidogion Cyllid  

 (Tudalennau 157 - 158) 

CLA(5)-10-20 – Papur 16 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 9 

Mawrth 2020 

CLA(5)-10-20 – Papur 17 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 11 

Mawrth 2020 



5.2 Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau 

Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffïoedd Iechyd 

Planhigion etc.) (Cymru) 2020  

 (Tudalennau 159 - 161) 

CLA(5)-10-20 – Papur 18 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a 

Materion Gwledig, 10 Mawrth 2020 

CLA(5)-10-20 – Papur 19 – Llythyr at y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a 

Materion Gwledig, 2 Mawrth 2020 

6 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i wahardd y cyhoedd o’r 

cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol: 

14.40   

7 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil 

Pysgodfeydd: Trafod y dystiolaeth 

14.40-15.00   

8 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil 

Amaethyddiaeth: Trafod y dystiolaeth 

15.00-15.20   

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 23 Mawrth 2020  

 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL 
 

Y Bil Pysgodfeydd 
 

1. Gosodir y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol hwn o dan Reol Sefydlog 
("RhS") 29.2. Mae RhS 29 yn rhagnodi bod yn rhaid gosod memorandwm cydsyniad 
deddfwriaethol, ac y ceir cyflwyno cynnig cydsyniad deddfwriaethol, gerbron 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru os yw Bil gan Senedd y DU yn gwneud darpariaeth 
mewn perthynas â Chymru at ddiben sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad, neu at ddiben sy’n addasu’r cymhwysedd hwnnw. 

 
2. Cafodd y Bil Pysgodfeydd (y "Bil") ei gyflwyno yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 29 Ionawr 2020. 

Mae'r Bil i'w weld yma:  
 
Dogfennau’r Bil - Bil Pysgodfeydd 2019-20 – Senedd y DU  
 
Amcan y Polisi  
 
3. Mae Llywodraeth y DU yn wedi datgan y bydd y Bil Pysgodfeydd yn darparu'r 

fframwaith cyfreithiol i'r Deyrnas Unedig weithredu fel gwladwriaeth arfordirol 
annibynnol o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith y Môr 1982 
(UNCLOS) ar ôl i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd a'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin. 

 
Crynodeb o'r Bil 
 
4. Noddir y Bil gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig. 

 
5. Mae’r Bil yn darparu ar gyfer:  

• amcanion polisi mewn perthynas â physgodfeydd, pysgota a dyframaethu, 
datganiadau pysgodfeydd a chynlluniau rheoli pysgodfeydd;    

• mynediad i bysgodfeydd Prydain;    

• trwyddedu cychod pysgota;  

• pennu a dosbarthu cyfleoedd pysgota;  

• creu cynlluniau ar gyfer codi tâl am ddal pysgod môr heb yr awdurdod i 
wneud hynny; 

• grantiau ar gyfer pysgota, dyframaethu neu gadwraeth forol 

• adennill costau sy'n gysylltiedig ag arfer swyddogaethau cyhoeddus sy'n 
ymwneud â physgod neu bysgota;  

• rhoi pwerau i wneud darpariaethau pellach mewn cysylltiad â physgodfeydd, 
dyframaethu neu anifeiliaid dyfrol;  

• gwneud darpariaeth ar gyfer is-ddeddfau a gorchmynion mewn perthynas â 
chamddefnyddio pysgodfeydd môr; ac at ddibenion cysylltiedig. 

 
6. Cyflwynwyd y Bil Pysgodfeydd yn flaenorol gerbron Senedd y DU ym mis Hydref 

2018 ac fe'i diwygiwyd yn dilyn y cyfnod craffu gan Bwyllgor Tŷ'r Cyffredin. 
Gosodwyd memorandwm cydsyniad deddfwriaethol a memorandwm cydsyniad 
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deddfwriaethol atodol gerbron y Cynulliad ym mis Tachwedd 2018 ac ym mis Ionawr 
2019 yn y drefn honno. Fodd bynnag, yn dilyn yr addoedi ar gyfer yr Etholiad 
Cyffredinol ym mis Rhagfyr 2019, syrthiodd y Bil. Mae'r memorandwm cydsyniad 
deddfwriaethol yn ymdrin â'r holl ddarpariaethau perthnasol o fewn y Bil newydd a 
gyflwynwyd ar 29 Ionawr 2020. Mae'r Bil hefyd, ar gais Llywodraeth Cymru, yn 
cynnwys pwerau ar gyfer Gweinidogion Cymru. 

 
Darpariaethau yn y Bil y ceisir cydsyniad ar eu cyfer 
 
7. Mae gofyn cael cydsyniad ar gyfer y darpariaethau a restrir isod oherwydd eu bod yn 

addasu cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad neu oherwydd eu bod yn dod o 
fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. 

 
Amcanion pysgodfeydd, datganiadau pysgodfeydd a chynlluniau rheoli pysgodfeydd  
 
8. Mae Cymal 1 yn diffinio set o amcanion pysgodfeydd sy'n gymwys ar draws y DU 

gyfan. Mae'r amcanion hyn yn cynnwys cynaliadwyedd, dull gweithredu rhagofalus, 
sgil-ddalfeydd a mynediad cyfartal i gychod y DU yn nyfroedd y DU.  
 

9. Mae Cymal 2 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Polisi Pysgodfeydd (FPA) 
baratoi a chyhoeddi Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd (JFS) o fewn 18 mis o ddyddiad 
pasio'r Ddeddf. Rhaid i JFS nodi polisïau a fydd yn cyflawni'r amcanion 
pysgodfeydd, neu'n cyfrannu at eu cyflawni. Mae hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i 
ddatganiad gael ei lunio yn egluro y bydd cynlluniau rheoli pysgodfeydd yn cael eu 
defnyddio i gyflawni'r amcanion neu i gyfrannu at eu cyflawni. Mae'n nodi'r hyn y 
mae'n rhaid ei gynnwys a/neu ei bennu yn y datganiad. Caiff Gweinidogion Cymru 
eu diffinio fel FPA yng Nghymal 48 - dehongli. 

 
10. Mae Cymal 3 yn caniatáu i'r JFS gael ei ddisodli neu ei ddiwygio. Mae'n cyflwyno 

Atodlen 1 ac yn nodi amseriadau i'r JFS gael ei adolygu o leiaf bob 6 mlynedd. 
 

11. Atodlen 1 - Datganiadau Pysgodfeydd a chynlluniau rheoli: paratoi a chyhoeddi 
Mae Rhan 1 yn diffinio'r weithdrefn ar gyfer paratoi a chyhoeddi JFS. Mae Rhan 1, 
paragraff 2 yn ei gwneud yn ofynnol i FPA baratoi JFS drafft ac ymgynghori â phobl 
sydd â diddordeb. Mae Rhan 1, paragraff 3(1) yn darparu ei bod yn ofynnol i 
Weinidogion Cymru, yn eu rôl fel FPA, osod JFS drafft gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru. Mae Rhan 1, paragraff 4 yn gwneud darpariaeth ar gyfer 
cyhoeddi'r JFS terfynol.  
 
Mae Rhan 3 yn diffinio'r weithdrefn ar gyfer paratoi a chyhoeddi cynllun rheoli 
pysgodfeydd. Mae paragraff 10 yn ei gwneud yn ofynnol i'r FPA ymgynghori ar y 
drafft â phobl sydd â diddordeb ac ystyried unrhyw sylwadau a gyflwynir arno. Mae 
Rhan 3, paragraff 11 yn gwneud darpariaeth ar gyfer cyhoeddi'r cynlluniau rheoli 
pysgodfeydd terfynol.  
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12. Mae Cymal 6 yn nodi dyletswydd i baratoi a chyhoeddi'r Cynlluniau Rheoli 
Pysgodfeydd a restrir yn y JFS. Rhaid i'r cynllun bennu pob pysgodyn môr, y math o 
bysgota a’r ardal y mae'n berthnasol iddi a pha ddangosyddion y bydd yn cael eu 
defnyddio ar gyfer monitro effeithiolrwydd y cynllun. Yn ogystal â hynny, bydd yn 
ystyried a yw'r dystiolaeth wyddonol sydd ar gael yn ddigonol i asesu cynnyrch 
cynaliadwy mwyaf stoc a pha gamau sydd angen eu cymryd yn sgil yr asesiad hwn. 
 

13. Mae Cymal 7 yn nodi bod Cynlluniau Rheoli Pysgodfeydd yn gallu cael eu diwygio, 
eu disodli neu eu diddymu mewn ymateb i newid perthnasol mewn amgylchiadau. 
Os nad yw'r newidiadau i'r cynlluniau yn gyson â'r JFS, rhaid i'r FPA wneud 
datganiad yn egluro'r rhesymau am hyn.   
 

14. Mae Cymal 8 yn darparu y gellir diwygio neu ddisodli Cynlluniau Rheoli Pysgodfeydd 
a bod yn rhaid eu hadolygu o leiaf bob 6 mlynedd. Mae hefyd yn cyflwyno Rhan 3 o 
Atodlen 1 sy'n ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod sy'n paratoi cynllun ymgynghori 
yn ei gylch â phobl sydd â diddordeb.  

 
15. Mae Cymal 9 yn gwneud darpariaeth fyrdymor ar gyfer awdurdodau polisi 

pysgodfeydd i baratoi a chyhoeddi Cynlluniau Rheoli Pysgodfeydd cyn y JFS cyntaf. 
 

16. Mae Cymal 10 yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod pysgota cenedlaethol, gan 
gynnwys Gweinidogion Cymru, arfer pob swyddogaeth mewn perthynas â 
physgodfeydd, pysgota neu ddyframaethu yn unol â'r JFS a'r Cynlluniau Rheoli 
Pysgodfeydd oni bai bod newid perthnasol mewn amgylchiadau yn nodi fel arall ac, 
yn yr achos hwnnw, rhaid nodi'r rhesymau am hynny mewn dogfen a fydd yn cael ei 
chyhoeddi.  

 
17. Mae Cymal 11 yn cyflwyno'r gofyniad i awdurdodau polisi pysgodfeydd baratoi a 

chyhoeddi adroddiad ar i ba raddau y mae polisïau yn y JFS wedi gweithredu a 
chyflawni'r amcanion pysgodfeydd, neu wedi cyfrannu at eu cyflawni. Rhaid i'r 
adroddiad hefyd gynnwys i ba raddau y mae polisïau o fewn y Cynlluniau Rheoli 
Pysgodfeydd wedi'u gweithredu ac wedi effeithio ar lefel stociau pysgod môr. Mae'r 
cyfnod adrodd unwaith bob tair blynedd a rhaid i Weinidogion Cymru osod copi o'r 
adroddiad gerbron y Cynulliad. 
 

Mynediad i Bysgodfeydd Prydain a rheoleiddio cychod pysgota tramor 
 
18. Mae Cymal 12 yn gorchymyn na chaiff cwch pysgota tramor fynd i ddyfroedd 

Prydain heb fod ganddo drwydded bysgota ddilys y DU neu heb bwrpas a 
gydnabyddir mewn cyfraith neu gytuniad rhyngwladol.  
 

19. Mae Cymal 13 yn cyflwyno Atodlen 2 sy'n cynnwys diwygiadau i is-ddeddfwriaeth, 
gan gynnwys deddfwriaeth Gweinidogion Cymru, i sicrhau ei bod yn gymwys i'r un 
graddau i gychod pysgota tramor a chychod pysgota Prydeinig. 
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Trwyddedu cychod pysgota 
 
20. Mae Cymal 14 yn darparu y gwaherddir cychod pysgota Prydeinig rhag pysgota 

unrhyw le oni bai y caiff ei awdurdodi gan drwydded. Mae'n mynd yn ei flaen i nodi 
sawl eithriad i'r rheol gyffredinol honno (ailddatgan y gyfraith bresennol). Mae Cymal 
14(3) yn rhoi'r pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol i ddiwygio'r eithriadau drwy reoliadau, o 
dan y weithdrefn gadarnhaol, gyda chysyniad Gweinidogion Cymru, Gweinidogion yr 
Alban ac Adran Gogledd Iwerddon. Os yw cwch yn pysgota yn groes i'r gofyniad 
hwn, mae'r meistr, y perchennog a'r siartrwr (os oes un) i gyd yn euog o drosedd. 

 
21. Mae Cymal 15 yn darparu ei bod yn fater i bob cenedl o'r DU drwyddedu ei chychod 

pysgota eu hunain. At ein dibenion ni, mae Cymal 15 yn darparu bod Gweinidogion 
Cymru yn gallu rhoi trwydded bysgota mewn cysylltiad â chwch pysgota Cymreig.  

 
22. Mae Cymal 16 yn darparu y gwaherddir cwch pysgota tramor rhag pysgota o fewn 

terfynau pysgodfa Prydain oni bai y caiff ei awdurdodi gan drwydded. Mae'n 
caniatáu i'r Ysgrifennydd Gwladol greu, amrywio neu ddiwygio eithriadau mewn 
perthynas â'r gofyniad hwnnw, drwy reoliadau o dan y weithdrefn gadarnhaol, gyda 
chydsyniad Gweinidogion Cymru, Gweinidogion yr Alban ac Adran Gogledd 
Iwerddon.  

 
23. Mae Cymal 17 yn darparu pwerau ar gyfer pob cenedl o'r DU i roi trwydded i gychod 

pysgota tramor mewn perthynas â'r ardal weinyddu berthnasol. Mae'n galluogi 
Gweinidogion Cymru i drwyddedu cychod pysgota tramor yng Nghymru ac ym 
mharth Cymru.  

 
24. Mae Cymal 18 yn darparu diffiniad o 'drwydded pysgota môr' ar gyfer y Ddeddf ac yn 

cyflwyno Atodlen 3.   
 

25. Atodlen 3 - Trwyddedau Pysgota Môr: Darpariaethau Pellach 
Mae Atodlen 3 yn nodi amrywiaeth o ddarpariaethau sy’n ymwneud â thrwyddedau 
pysgota môr, gan gynnwys y gallu i osod amodau ar drwydded pysgota môr a bod 
torri amod trwydded yn drosedd. Mae'n darparu pŵer i amrywio amodau ac i atal 
neu ddiddymu trwyddedau pysgota môr. Mae paragraff 4 yn gosod dyletswydd ar 
bob awdurdod trwyddedu pysgod môr i gydymffurfio â cheisiadau gan awdurdodau 
eraill o’r fath er mwyn sicrhau cysondeb rheoleiddiol. Mae paragraff 7 yn rhoi’r pŵer i 
bob awdurdod cenedlaethol (sy’n cael ei ddiffinio fel Gweinidogion Cymru mewn 
cysylltiad â thrwyddedu cychod pysgota o Gymru neu gychod pysgota tramor yng 
Nghymru neu barth Cymru) wneud rheoliadau ynghylch y ffordd y caiff yr awdurdod 
trwyddedu pysgod y môr (hefyd Weinidogion Cymru mewn perthynas â’r materion a 
nodwyd uchod) yn arfer eu swyddogaethau trwyddedu. Os nad yw’r Rheoliadau 
hynny yn cynnwys darpariaeth i leihau'r amser y caiff cwch pysgota dreulio ar y môr 
(yn yr achos hwnnw byddai gweithdrefn gadarnhaol yn berthnasol), mae’r weithdrefn 
negyddol yn berthnasol. Mae paragraff 8 yn darparu y caiff yr Ysgrifennydd Gwladol 
wneud darpariaeth y gellir ei gwneud gan naill ai Gweinidogion Cymru, 
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Gweinidogion yr Alban neu Adran Gogledd Iwerddon gyda chysyniad Gweinidogion 
Cymru, Gweinidogion yr Alban ac Adran Gogledd Iwerddon. 

 
Mynediad a Thrwyddedu: troseddau a diwygiadau canlyniadol  
 
26. Mae Cymal 19 yn nodi'r cosbau ar gyfer troseddau o dan y cymalau blaenorol. Mae 

Cymal 20 yn cymhwyso troseddau o dan gymalau blaenorol i gyrff corfforaethol. 
Mae Cymal 21 yn cadarnhau y dylid cychwyn achos yn y Deyrnas Unedig mewn 
perthynas â thrwydded o'r fath. 

 
27. Mae Cymal 22 yn cyflwyno Atodlen 4 sy'n cynnwys diwygiadau canlyniadol. 

 
28. Atodlen 4 - Mynediad a thrwyddedu: mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol 

Mae Atodlen 4 yn cynnwys mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol i'r llyfr statud, 
sy'n ganlyniadol i'r darpariaethau trwyddedu sydd wedi'u cynnwys yng Nghymalau 
12 ac 14 i 21 i sicrhau bod gweddill y llyfr statud yn cyfeirio'n gywir at y 
darpariaethau trwyddedu newydd hynny. 

 
Cyfleoedd pysgota        
 
29. Mae Cymal 23 yn darparu y bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn pennu cyfanswm 

cyfleoedd pysgota'r DU o ran yr uchafswm o bysgod môr (cwota dal) ac uchafswm y 
dyddiau y caiff cychod pysgota o Brydain dreulio ar y môr (cwota ymdrech) a hynny 
yn unig er mwyn cydymffurfio â'r ymrwymiadau rhyngwladol i bennu cyfleoedd 
pysgota’r DU. Mae Cymal 23 yn rhoi pŵer eang i’r Ysgrifennydd Gwladol osod 
cwotâu ar gyfer y DU, a ellid fel y maent wedi'u drafftio ar hyn o bryd fod yn 
berthnasol i stociau rhywogaethau pysgod sy’n gyfan gwbl o fewn dyfroedd un o’r 
gweinyddiaethau datganoledig yn unig. Mewn perthynas â'r cwota ymdrech, mae 
cymal 23(8) yn caniatáu i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud rheoliadau i bennu nifer y 
dyddiau y tybir bod cwch wedi'i dreulio ar y môr. 
  

30. Mae Cymal 24 yn darparu mai dim ond ar ôl ymgynghori â Gweinidogion Cymru, 
Gweinidogion yr Alban, Adran Gogledd Iwerddon a'r Sefydliad Rheoli Morol (MMO) y 
gellir pennu cyfleoedd pysgota (cwota dal a chwota ymdrech) o dan Gymal 23.  
 

31. Mae Cymal 25 yn diwygio Erthygl 17 o Rheoliad y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin i 
osod dyletswydd ar yr Ysgrifennydd Gwladol, y MMO, Gweinidogion Cymru, 
Gweinidogion yr Alban ac Adran Gogledd Iwerddon, fel awdurdodau pysgodfeydd 
cenedlaethol, o ran dosbarthu cyfleoedd pysgota. 

 
32. Mae Cymal 26 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau cenedlaethol perthnasol i arfer 

eu swyddogaethau mewn perthynas â physgodfeydd mewn ffordd sy'n sicrhau na eir 
dros y cwotâu dal ac ymdrech y DU.  
 

33. Mae Cymal 27 yn cyflwyno Atodlen 5 sy'n rhoi pwerau i Weinidogion Cymru ar gyfer 
gwerthu cyfleoedd pysgota am flwyddyn galendr. 
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34. Atodlen 5 - Gwerthu cyfleoedd pysgota Cymru am flwyddyn galendr  

Mae Atodlen 5 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru wneud Rheoliadau i wneud 
darpariaeth ar gyfer gwerthu hawliau i ddefnyddio cwota dal Cymru a chwota 
ymdrech am flwyddyn galendr. Byddai'r cwota ar gael ar gyfer cychod pysgota 
Cymru. Mae'r Rheoliadau yn ddarostyngedig i'r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol 
a rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori â’r personau hynny y maent yn meddwl eu 
bod yn briodol. 

 
Grantiau a chostau  
 
35. Mae Cymal 33 yn cyflwyno Atodlen 6 sy'n rhoi pŵer i Weinidogion Cymru mewn 

perthynas â chreu cynlluniau cymorth ariannol.   
 

36. Atodlen 6 - Cymorth Ariannol: Pwerau Awdurdodau Datganoledig 
Mae Paragraff 1 o Atodlen 6 yn darparu pwerau i Weinidogion Cymru roi cymorth 
ariannol neu drefnu rhoi cymorth ariannol i unrhyw berson at ddibenion penodol. 
Darperir y pwerau hyn mewn perthynas â Chymru neu barth Cymru neu gychod 
pysgota o Gymru. Mae’n rhaid i gymorth ariannol o’r fath gael ei roi yn unol â 
chynllun a sefydlwyd drwy reoliadau (yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol) a 
wnaethpwyd gan Weinidogion Cymru.  Mae paragraff 3 o Atodlen 6 yn gwneud 
diwygiadau canlyniadol. 
 

37. Mae Cymal 34 yn cyflwyno Atodlen 7 sy'n rhoi pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau i godi taliadau. 
 

38. Atodlen 7 - Codi taliadau: pwerau Awdurdodau Datganoledig 
Mae Atodlen 7 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i godi taliadau 
mewn cysylltiad â swyddogaethau morol perthnasol, gan gynnwys swyddogaethau 
sy'n ymwneud â chwotâu pysgota, sicrhau bod gweithgareddau pysgota yn cael eu 
cyflawni'n gyfreithlon, cofrestru prynwyr a thystysgrifau dalfeydd. Rhaid i 
Weinidogion Cymru ymgynghori â'r personau hynny y maent yn meddwl eu bod yn 
briodol cyn arfer y pŵer hwn. Mae'r Rheoliadau hyn yn ddarostyngedig i 
gymeradwyaeth gan y Cynulliad drwy weithdrefn penderfyniad negyddol. 
 

39. Mae Cymal 35 yn diwygio Deddf Pysgodfeydd 1981 i ddileu cyfeiriad at Aelod-
wladwriaeth.  

 
Pwerau i wneud darpariaeth bellach 
 
40. Mae Cymal 36 yn rhoi'r pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud Rheoliadau ynghylch 

pysgodfeydd a dyframaethu ar gyfer dibenion penodol a restrir. Mae Cymal 38 yn 
rhoi'r pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud Rheoliadau ynghylch clefydau anifeiliaid 
dyfrol. Mae Cymal 39(3) yn darparu na all yr Ysgrifennydd Gwladol arfer y 
swyddogaethau hynny i'r graddau y byddai'n ymwneud â mater o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Cynulliad. Fodd bynnag, mae Cymal 40(2) yn darparu y gellid 
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cynnwys darpariaeth o'r fath gyda chysyniad Gweinidogion Cymru. Mae Cymal 39(4) 
yn darparu y gall yr Ysgrifennydd Gwladol wneud rheoliadau ynghylch cychod 
pysgota Cymreig y tu allan i barth Cymru. Rhaid ymgynghori â Gweinidogion Cymru 
cyn bod yr Ysgrifennydd Gwladol yn gwneud darpariaeth o dan Gymalau 36 neu 38 
mewn unrhyw achos (Cymal 41).  
 

41. Mae Cymal 42 yn cyflwyno Atodlen 8 sy'n rhoi pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaeth sy'n gymesur â chymalau 36 a 38. 
 

42. Atodlen 8 - Pwerau i wneud darpariaeth bellach: Awdurdodau Datganoledig 
Mae paragraff 6 yn rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau mewn 
perthynas â physgodfeydd a dyframaethu i wneud darpariaeth at ddibenion 
gweithredu rhwymedigaeth ryngwladol y DU sy'n ymwneud â physgodfeydd, pysgota 
neu ddyframaethu, at ddiben cadwraeth neu at ddiben diwydiant pysgota. Mae 
Paragraff 8 yn rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i wneud 
darpariaeth ynghylch clefydau anifeiliaid dyfrol. Mae Paragraff 9(3) yn cadarnhau 
mai dim ond i wneud darpariaeth a fyddai o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad, pe bai wedi'i chynnwys o fewn Deddf y Cynulliad y caiff Gweinidogion 
Cymru arfer y pwerau hynny. Mae paragraff 10 yn darparu oni bai bod y Rheoliadau 
hynny yn ymdrin â materion penodol a restrir (er enghraifft, diwygio deddfwriaeth 
sylfaenol), byddant yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth gan y Cynulliad drwy 
weithdrefn penderfyniad negyddol. Pan fo'r amgylchiadau a bennir ym mharagraff 
10(2) yn bodoli, mae'r rheoliadau yn ddarostyngedig i'r weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol. Mae paragraff 10(1) yn ei gwneud yn ofynnol bod Gweinidogion Cymru 
yn ymgynghori â'r Ysgrifennydd Gwladol, Gweinidogion yr Alban ac Adran Gogledd 
Iwerddon a phersonau eraill y mae'n debygol yr effeithir arnynt cyn gwneud 
Rheoliadau o'r fath. 
 

Amrywiol  
 
43. Mae Cymal 43 yn diwygio adran 108A (cymhwysedd deddfwriaethol) Deddf 

Llywodraeth Cymru 2006 (“Deddf 2006”) ac yn gwneud nifer o newidiadau 
canlyniadol pellach i Ddeddf 2006. Mewnosodir adran 108A(4A) newydd sy'n 
darparu bod cyfeiriadau at Gymru yn isadrannau (2)(b) a (3) o adran 108A i Gymru 
yn cynnwys ardal parth Cymru mewn perthynas â physgota, pysgodfeydd neu 
iechyd pysgod. Yr effaith, mewn perthynas â physgota, pysgodfeydd ac iechyd 
pysgod, yw bod cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad yn cael ei estyn i Gymru ac 
i barth Cymru. Mae'r darpariaethau cychwyn yn golygu bod Cymal 43 (cymhwysedd 
deddfwriaethol y Cynulliad) yn dod i rym yn awtomatig ar ôl pasio'r Ddeddf (o fewn 
dau fis drwy gonfensiwn). 
 

44. Mae Cymal 44 yn cyflwyno Atodlen 9 sy'n cynnwys pwerau ar gyfer Gweinidogion 
Cymru mewn perthynas â chamddefnyddio adnoddau pysgodfeydd môr.  
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45. Atodlen 9 - Pwerau sy'n ymwneud â chamddefnyddio adnoddau pysgodfeydd môr 
Mae Atodlen 9 yn darparu pwerau sy'n ymwneud â chamddefnyddio adnoddau 
pysgodfeydd môr drwy wneud sawl diwygiad i Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 
2009. Mae paragraff 12 o Atodlen 9 yn mewnosod adrannau 134A i 134C newydd 
yn Neddf 2009 sy'n darparu'r pwerau a ganlyn ar gyfer  Gweinidogion Cymru. 
 
Mae Adran 134A yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud Gorchmynion mewn 
perthynas â Chymru at ddibenion gwarchod planhigion ac anifeiliaid morol neu 
gynefinoedd morol neu fathau o gynefinoedd morol. Mae Adran 134B yn galluogi 
Gweinidogion Cymru i wneud Gorchmynion mewn perthynas â rhanbarth môr mawr 
Cymru (h.y. ardal parth Cymru sydd y tu hwnt i Gymru) at ddibenion gwarchod 
planhigion ac anifeiliaid neu gynefinoedd morol neu fathau o gynefinoedd morol neu 
nodweddion o ddiddordeb daearegol neu geomorffolegol. Mae Adran 134C yn 
gwneud darpariaeth bellach ynghylch y materion y gellir eu cynnwys mewn 
Gorchymyn o dan adrannau 134A neu 134B. 
 
Mae paragraffau 18 o Atodlen 9 yn mewnosod isadran 135(1A) newydd yn Neddf 
2009 sy'n ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â'r MMO, 
Gweinidogion yr Alban ac Adran Gogledd Iwerddon a phersonau eraill y mae'n 
debygol yr effeithir arnynt cyn gwneud Gorchymyn o dan yr isadran 134B newydd. 
Mae paragraff 19 o Atodlen 9 yn mewnosod is-adran 136(1A) newydd yn Neddf 
2009 sy'n estyn pŵer adran 136 i wneud Gorchmynion Dros Dro i ranbarth môr 
mawr Cymru. Os yw Gweinidogion Cymru yn ystyried bod angen brys i wneud 
gorchymyn o dan adran 134A neu 134B, mae paragraff 18(6) yn darparu y caiff y 
gofyniad i ymgynghori ei hepgor yn debyg i'r pwerau presennol yn adran 134 o 
Ddeddf 2009. Mae paragraffau 22 i 31 yn gwneud diwygiadau canlyniadol pellach i 
Ddeddf 2009 a Deddf Adnoddau Dŵr 1991.  
 
Mae pwerau Gweinidogion Cymru i wneud deddfwriaeth yn unol â'r diwygiadau a 
wnaed i Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 yn ddarostyngedig i 
gymeradwyaeth y Cynulliad drwy weithdrefn penderfyniad negyddol yn rhinwedd 
adran 316(8) o'r Ddeddf honno. 

 
46. Mae Cymal 45 yn cyflwyno Atodlen 10. 

 
47. Atodlen 10: Rheoliad y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin: Mân ddiwygiadau a 

diwygiadau canlyniadol.  
Mae Atodlen 10 yn dirymu Erthygl 2 (amcanion y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin), 
Erthygl 5 ac Atodiad I (hawl mynediad cyfartal ar gyfer cychod pysgota'r UE i 
ddyfroedd aelod-wladwriaethau), ac Erthygl 16 (dosbarthu cyfleoedd pysgota gan y 
cyngor i aelod-wladwriaethau). 

 
Darpariaethau yn y Bil na cheisir cydsyniad ar eu cyfer 
 
48. Mae Cymal 4 yn diffinio Datganiad Pysgodfeydd yr Ysgrifennydd Gwladol (SSFS) a'i 

berthynas â JFS/â'r JFS. Mae'n darparu y caiff JFS hepgor polisi perthnasol yr 
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Ysgrifennydd Gwladol. Mae'n diffinio polisïau perthnasol yr Ysgrifennydd Gwladol ac 
yn darparu y dylid eu cynnwys o fewn SSFS.  
 

49. Mae Cymal 5 yn nodi darpariaethau o ran amseru, cyhoeddi, adolygu a diwygio 
SSFS. Mae darpariaethau pellach yn Atodlen 1 yn creu gofyniad i ymgynghori a 
gofyniad bod drafft o'r ddogfen ymgynghori yn cael ei osod gerbron Senedd y DU.  

 
50. Mae Cymalau 28 - 32 yn ymwneud â chynlluniau codi tâl i atal gwaredu pysgod ac 

nid ydynt yn cynnwys unrhyw ddarpariaethau mewn perthynas â Chymru. 
 
Y rhesymau dros wneud y darpariaethau hyn ar gyfer Cymru yn y Bil 
Pysgodfeydd 
 
51. Mae'r Bil Pysgodfeydd yn creu prif elfennau deddfwriaethol Fframwaith y DU ar gyfer 

rheoli pysgodfeydd a rhoi cymorth i bysgodfeydd wrth symud ymlaen. Bil ar lefel y 
DU yw'r unig ffordd briodol o gymhwyso'r darpariaethau hyn, oherwydd bod hynny'n 
darparu set unffurf o bwerau, rhwymedigaethau ac amcanion.  

 
52. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r Bil fel y'i drafftiwyd. Rydym yn croesawu 

cynnwys Cymal 43 sy'n estyn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad ar gyfer 
materion sy'n ymwneud â physgodfeydd y  tu hwnt i Gymru, ym mharth Cymru. Bydd 
hyn yn sicrhau bod cymhwysedd y Cynulliad yn unol â chymhwysedd gweithredol 
Gweinidogion Cymru. 

 
53. Bydd Llywodraeth Cymru yn cymryd pwerau Gweinidogion Cymru yn y Bil fel mesur 

dros dro hyd nes bod Bil Pysgodfeydd Cymru yn cael ei gyflwyno i'r Cynulliad.  
 

54. Tan fod y Bil hwn yn cael ei basio, o fewn y trefniadau datganoli presennol, dim ond 
ymdrin â'r trefniadau gweinyddol angenrheidiol mewn perthynas â Chymru (nid parth 
ehangach Cymru) y bydd Bil gan y Cynulliad yn gallu ei wneud. Bydd hynny'n arwain 
at ddiffyg cysondeb, ac at ddibynnu'n rhannol ar Fil y DU ac yn rhannol ar Fil 
Pysgodfeydd Cymru.  

 
55. Mae'n briodol, felly, ein bod yn sicrhau'r pwerau hyn nawr i'n galluogi i weithredu'n 

gyflym ac mewn ffordd bendant yng Nghymru, mewn dyfodol ansicr, sy'n sicrhau'r 
cyfleoedd mwyaf i'n dull o reoli pysgodfeydd a'n polisi pysgodfeydd ar gyfer y 
dyfodol. 

 
56. Byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU yn ystod taith y Bil ac yn 

ymwneud yn llwyr â’r Cynulliad drwy'r broses cynnig cydsyniad deddfwriaethol.  
 

Goblygiadau ariannol 
 
57. Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol i Gymru o ganlyniad i'r ffaith bod y 

darpariaethau hyn yn cael eu cyflwyno yn y Bil hwn.   
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Casgliad 
 
58. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod yn briodol ymdrin â'r darpariaethau hyn yn y 

Bil hwn gan Senedd y DU oherwydd bod angen gweithredu ar lefel y DU gyfan er 
mwyn creu'r Fframwaith Pysgodfeydd. Dim ond mewn Bil gan Senedd y DU y gellir 
gwneud hynny. Mae'r Bil hwn hefyd yn cynnwys nifer o ddarpariaethau y bydd yn 
rhaid eu gosod cyn diwedd y cyfnod gweithredu. Ar gyfer pwerau nad ydynt yn 
ymwneud â fframwaith, mae'n bwysig bod Gweinidogion Cymru yn gallu 
gweithredu'n gyflym ac mewn ffordd bendant yng Nghymru, hyd nes y gallwn 
gyflwyno Bil Pysgodfeydd cynhwysfawr ar gyfer Cymru.  

 
 
 
Lesley Griffiths AC 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig  
Chwefror 2020 
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Eitem 3Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



 
MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL 

 
Bil Amaethyddiaeth 

 
1. Gosodir y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol hwn o dan Reol 

Sefydlog ("SO") 29.2. Mae Rheol Sefydlog 29 yn rhagnodi bod rhaid 
gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, ac y ceir cyflwyno Cynnig 
Cydsyniad Deddfwriaethol, gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru os yw 
Bil Seneddol y DU yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â Chymru at 
unrhyw ddiben sydd o fewn, neu sy'n addasu cymhwysedd deddfwriaethol 
y Cynulliad Cenedlaethol. 

 
2. Cyflwynwyd y Bil Amaethyddiaeth (Y Bil) gan George Eustice AS yn Nhŷ'r 

Cyffredin ar 16 Ionawr 2020. Gellir gweld y Bil yn:  
 
https://services.parliament.uk/bills/2019-20/agriculture.html 
 

3. Mae'r Bil yn debyg mewn sawl ffordd i'r Bil Amaethyddiaeth a gyflwynwyd 
i'r Senedd ar 12 Medi 2018, ac na fydd yn gwneud unrhyw gynnydd 
pellach yn dilyn yr etholiad cyffredinol ym mis Rhagfyr 2019. Roedd y Bil 
Amaethyddiaeth hwnnw yn destun Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol a osodwyd ar 4 Hydref 2018 a Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol atodol a osodwyd ar 26 Mawrth 2019. 

 
Amcan(ion) polisi  
 
4. Amcanion polisi datganedig Llywodraeth y DU yw darparu, ar gyfer Lloegr, 

system newydd o dalu ffermwyr yn seiliedig ar yr egwyddor o "arian 
cyhoeddus ar gyfer nwyddau cyhoeddus" ar gyfer y genhedlaeth nesaf o 
ffermwyr a rheolwyr tir.  
 

5. Mae'r Bil hefyd yn cynnwys mesurau i alluogi parhad y cymorth 
amaethyddol presennol ac i sicrhau bod y sector amaethyddol yn 
gweithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU adael yr UE. Yn benodol, mae'r Bil yn 
cynnwys darpariaeth i alluogi taliadau i barhau i gael eu gwneud i ffermwyr 
gyda phwerau i symleiddio a gwella Taliadau Uniongyrchol, er enghraifft, 
ac i ymyrryd mewn marchnadoedd amaethyddol yn achos amodau 
eithriadol yn y farchnad.  
 

Crynodeb o'r Bil 
 
6. Noddir y Bil gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig. 

 
7. Mae'r Bil yn darparu'r sail gyfreithiol, yn Lloegr, i symud oddi wrth y Polisi 

Amaethyddol Cyffredin (PAC) a sefydlu cynlluniau cymorth ariannol 
newydd yn seiliedig ar egwyddor arian cyhoeddus ar gyfer nwyddau 
cyhoeddus. 
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8. Mae'r Bil yn rhoi pwerau hefyd i alluogi parhad y cymorth amaethyddol 
presennol ac i ymyrryd mewn marchnadoedd amaethyddol yn achos 
amodau eithriadol yn y farchnad, fel y nodir uchod. Ar gais Llywodraeth 
Cymru, bydd y pwerau hyn ar gael i Weinidogion Cymru mewn perthynas 
â Chymru.  

 
9. Mae'r Bil yn cynnwys darpariaethau hefyd ar gasglu a rhannu data; 

safonau marchnata a dosbarthu carcasau; cynnyrch organig; sefydliadau 
sy'n delio'n deg a chynhyrchwyr; materion yn ymwneud â ffermio a chefn 
gwlad, gan gynnwys ailddosbarthu'r ardoll cig coch a diwygio 
tenantiaethau amaethyddol; gofyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol gyflwyno 
adroddiad i Senedd y DU ar ddiogelu'r cyflenwad bwyd; a phwerau 
gwneud rheoliadau i'r Ysgrifennydd Gwladol er mwyn sicrhau bod y DU yn 
cydymffurfio â chytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar Amaethyddiaeth.  
  

Darpariaethau yn y Bil y mae angen cydsyniad ar eu cyfer 
 
10. Mae angen cydsyniad ar gyfer darpariaethau canlynol y Bil oherwydd eu 

bod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â materion datganoledig.  
 
Cymal 17: Dyletswydd i adrodd i Senedd San Steffan ar sicrwydd bwyd y DU 
 
11. Mae'r cymal hwn yn gosod dyletswydd ar yr Ysgrifennydd Gwladol i 

gyflwyno adroddiad i Senedd San Steffan o leiaf unwaith bob pum 
mlynedd ar ddata sy'n berthnasol i ddiogelu cyflenwad bwyd y DU. Mae'r 
cymal yn cynnwys pum ffactor sy'n cael eu hystyried fel mater polisi i 
gwmpasu'r prif agweddau sy'n llywio diogelwch cyflenwad bwyd y DU. 
 

12. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y cymal 
hwn oherwydd ei fod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas ag ystod o 
faterion datganoledig, i'r graddau y mae'n berthnasol i Gymru, gan 
gynnwys bwyd, cynhyrchu bwyd ac argaeledd bwyd, diogelwch bwyd ac 
amaethyddiaeth. 

 
Cymal 27: Ymrwymiadau delio teg i brynwyr busnes sy'n prynu cynhyrchion 
amaethyddol 
 
13. Bwriad y cymal hwn yw mynd i'r afael ag arferion masnachu annheg, ac 

atal chwaraewyr mwy yn y farchnad rhag camddefnyddio'r farchnad a 
cham-fanteisio ar y rheini mewn sefyllfa gymharol wan yn y farchnad. 
Effaith hyn yw rhoi i'r Ysgrifennydd Gwladol bŵer drwy reoliadau i osod 
rhwymedigaethau ar brynwyr busnes sy'n prynu cynhyrchion amaethyddol 
mewn perthynas â chontractau y maent yn eu gwneud ar gyfer prynu 
cynhyrchion o'r fath gan werthwyr cymwys, gan gynnwys telerau gorfodol.   
 

14. Mae isadran (1) yn rhoi pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud rheoliadau, 
gan gynnwys gorfodi, sy'n gosod rhwymedigaethau ar weithredwyr sy'n 
prynu cynhyrchion amaethyddol wrth gyflawni busnes ("prynwyr busnes") 
gan "werthwyr cymwys" (a ddiffinnir yn isadran (3)). 
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15. Mae isadrannau (3) – (5) yn rhoi diffiniadau at ddibenion yr adran. Diffinnir 
"prynwr busnes" yn isadran (3)(a) fel y nodir uchod, fel person sy'n prynu 
cynnyrch amaethyddol wrth gynnal busnes sy'n cynnwys prynu 
cynhyrchion o'r math hwnnw. Diffinnir "gwerthwr cymwys" yn is-adran 
(3)(b). Mae hyn yn cynnwys person sy'n cynnal gweithgarwch 
amaethyddol ar gyfer cynhyrchu'r cynnyrch, neu mewn cysylltiad â'i 
gynhyrchu.   

 
16. Y categorïau eraill o "werthwr cymwys" yw sefydliadau cynhyrchwyr a 

chymdeithasau sefydliadau cynhyrchwyr, a gydnabyddir o dan gymal 28 y 
Bil, a chydgyrff cynnyrch, i'r graddau nad ydynt hwy eu hunain yn 
sefydliadau cynhyrchwyr neu'n gymdeithasau sefydliadau cynhyrchwyr. 
Ceir diffiniad pellach o gydgyrff cynnyrch yn isadrannau (4) a (5). 

 
17. Mae is-adran (6) yn nodi enghreifftiau o'r mathau o rwymedigaethau y 

gellir eu gosod ar brynwyr busnes o dan y cymal. Mae hyn yn cynnwys 
rhwymedigaethau i ddefnyddio contract ysgrifenedig (is-adran (6)(a)); i 
gynnwys, neu beidio â chynnwys, teler yn y contract sy'n ymdrin â mater 
penodol (is-adran (6)(b)); i gynnwys telerau sy'n gwneud darpariaeth 
benodol (is-adran (6)(c)(i)); a chydymffurfio â chyfres o egwyddorion ac 
arferion sy'n hyrwyddo delio teg (is-adran (6)(c)(ii)). Enghreifftiau yw'r rhain 
ac nid yw'r rhestr yn hollgynhwysol.  

 
18. Mae is-adran (7) yn darparu enghreifftiau o'r mathau o faterion y gellid eu 

pennu o dan is-adran (6)(b) ac (c). 
 

19. Mae is-adran (8) yn amlinellu'r darpariaethau gorfodi y caniateir eu 
gwneud o dan is-adran (1)(b), megis ymchwilio i gwynion a chreu proses 
apelio gadarn.  

 
20. Mae is-adran (9) yn rhoi pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol ddirprwyo 

awdurdod i berson arall.  
 

21. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y cymal 
hwn oherwydd bod ei ddiben a'i effaith yn gyfyngedig i'r sector 
amaethyddol a'i fod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â materion 
datganoledig i'r graddau y mae'n gymwys i Gymru, gan gynnwys 
amaethyddiaeth, a chynhyrchiant a chynaliadwyedd amaethyddol. 

 
Cymal 31: Gwrteithiau 
 
22. Bwriedir i'r cymal hwn ddiwygio ac ehangu'n sylweddol gwmpas y pwerau 

presennol i wneud darpariaeth drwy reoliadau i reoleiddio, er budd y 
cyhoedd, gyfansoddiad neu gynnwys gwrteithiau a deunydd a fwriedir ar 
gyfer bwydo anifeiliaid. Mae'r darpariaethau hynny'n gymwys ledled y DU 
ac maent yn cynnwys pwerau i reoli mewnforio, allforio, gwerthu neu 
ddefnyddio gwrteithiau ac i reoleiddio marchnata, labelu a phecynnu 
gwrteithiau. Bydd y pwerau diwygiedig, yn benodol, yn rhoi pwerau 
newydd at ddibenion asesu, monitro neu orfodi cydymffurfiaeth â 
rheoliadau a wneir o dan adran 74(A)(1) o Ddeddf Amaethyddiaeth 1970 
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neu fel arall liniaru risgiau i iechyd pobl, anifeiliaid neu blanhigion neu'r 
amgylchedd a gyflwynir gan wrteithiau. 
  

23. Mae cymal 31(2) yn diwygio'r diffiniad o wrtaith o dan adran 66 o Ddeddf 
Amaethyddiaeth 1970 er mwyn caniatáu i ystod ehangach o ddeunyddiau 
gael eu rheoleiddio fel gwrtaith yn y DU.  
 

24.  Mae cymal 31(3) yn diwygio adran 74A o Ddeddf Amaethyddiaeth 1970 i 
alluogi rheoleiddio gwrteithiau ar sail eu swyddogaeth (yn ogystal â'u 
cyfansoddiad neu eu cynnwys, fel sy'n digwydd ar hyn o bryd). Bydd hyn 
yn golygu bod modd pennu gwahanol ofynion ar gyfer, er enghraifft,  
biosymbylyddion, deunyddiau gwella pridd a gwrteithiau mwynol 
traddodiadol i sicrhau diogelwch ac ansawdd y gwahanol fathau o 
gynnyrch sy'n cael eu marchnata fel gwrtaith yn y DU. 

 
25. Mae cymal 31(4) yn diwygio adran 74A o Ddeddf Amaethyddiaeth 1970 ac 

yn caniatáu i reoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru mewn perthynas â 
Chymru (a'r Ysgrifennydd Gwladol, Gweinidogion yr Alban ac Adran yng 
Ngogledd Iwerddon mewn perthynas â rhannau eraill o'r DU) i bennu trefn 
asesu, monitro a gorfodi ar gyfer sicrhau bod gwrteithiau'n cydymffurfio â 
gofynion cyfansoddiad, cynnwys a swyddogaeth ac ar gyfer lliniaru risgiau 
eraill i iechyd pobl, anifeiliaid neu blanhigion neu'r amgylchedd a gyflwynir 
gan wrteithiau.  

 
26. Bydd yr is-adran (1A) newydd a fewnosodir yn adran 74A o Ddeddf 

Amaethyddiaeth 1970 yn caniatáu rheoliadau er mwyn rhoi'r isadeiledd ar 
waith ar gyfer gweithdrefnau asesu cydymffurfiaeth sydd i'w cynnal ar 
wrteithiau a rhoi swyddogaethau gwyliadwriaeth ar y farchnad i awdurdod 
cyhoeddus. Bydd hefyd yn galluogi rhoi gofynion ar weithgynhyrchwyr ac 
eraill sy'n ymwneud â chyflenwi gwrteithiau i gadw a, lle bo angen, darparu 
gwybodaeth mewn perthynas â gwrteithiau i awdurdod gwyliadwriaeth y 
farchnad at ddibenion olrheinadwyedd ac i gynorthwyo'r awdurdod yn ei 
rôl. 

 
27. Mae is-adran newydd (1B) yn nodi'r materion sy'n ymwneud â'r broses 

asesu cydymffurfiaeth ar gyfer gwrteithiau y gellir darparu ar eu cyfer 
mewn rheoliadau. Maent yn cynnwys cydnabod person neu sefydliadau i 
gynnal asesiadau, creu system apelio, cyfundrefn neu fframwaith codi tâl, 
a phrosesau cydnabod a chofrestru. 

 
28. Mae is-adran newydd (1C) yn nodi'r pwerau gorfodi y gellir eu rhoi i 

awdurdod cyhoeddus sydd â swyddogaethau gwyliadwriaeth y farchnad, 
gan gynnwys pwerau i gynnal asesiad pellach o wrteithiau, i wahardd 
gwerthu gwrteithiau penodol, i roi cosbau ariannol i'r rhai sy'n torri 
rheoliadau, a rhoi pwerau i fynd i mewn ac i archwilio, cymryd samplau 
neu atafaelu a dinistrio deunyddiau. 

 
29. Mae is-adran newydd (1D) yn darparu bod rhaid i reoliadau gwrtaith beidio 

â gosod na rhoi pŵer neu ddyletswydd sy'n ei gwneud yn ofynnol neu'n 
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awdurdodi datgelu neu ddefnyddio gwybodaeth a fyddai'n groes i 
ddeddfwriaeth diogelu data benodol.  

 
30. Mae isadran newydd (1E) yn darparu pŵer i wneud rheoliadau sy'n 

diwygio neu'n diddymu Rheoliad (EC) Rhif 2003/2003 sy'n ymwneud â 
gwrteithiau a deddfwriaeth berthnasol arall yr UE a ddargedwir sy'n 
ymwneud â gwrteithiau. 

 
31. Mae cymal 31(5) yn diwygio adran 84 o Ddeddf Amaethyddiaeth 1970. 

Mae'n darparu bod y rheoliadau cyntaf a wnaed gan Weinidogion Cymru, 
yr Ysgrifennydd Gwladol, Gweinidogion yr Alban ac adran yng Ngogledd 
Iwerddon o dan adran 74A(1A) i (1E) o Ddeddf Amaethyddiaeth 1970 yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol. Mae rheoliadau 
dilynol a wneir gan Weinidogion Cymru, yr Ysgrifennydd Gwladol, 
Gweinidogion yr Alban ac adran yng Ngogledd Iwerddon o dan adran 
74A(1A)(b) (sy'n rhoi swyddogaethau i awdurdod cyhoeddus mewn 
perthynas â goruchwylio a rheoleiddio'r farchnad) neu (1E)(a)(i) neu (ii) 
(diwygio a diddymu cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n ymwneud â 
gwrteithiau) yn ddarostyngedig i'r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol 
hefyd.   

 
32. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y cymal 

hwn gan ei fod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas ag ystod o faterion 
datganoledig i'r graddau y mae'n gymwys i Gymru, gan gynnwys 
amaethyddiaeth, diogelu iechyd pobl, lles anifeiliaid a diogelu'r 
amgylchedd. 

 
Cymal 32: Adnabod ac olrhain anifeiliaid 

   
33. Mae cymal 32 yn diwygio Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau 

Gwledig 2006 ("Deddf 2006") er mwyn mewnosod adran 89A newydd 
mewn perthynas ag adnabod ac olrhain anifeiliaid.   
 

34. Mae cymal 32(1) yn mewnosod adran 89A newydd yn Neddf 2006. Dywed 
yrr adran hon y gall yr Ysgrifennydd Gwladol wneud neu fod wedi gwneud 
Gorchymyn i sefydlu corff, ac mae'n darparu y gellir dyrannu 
swyddogaethau penodol i'r corff hwnnw.  Gall y rhain gynnwys 
swyddogaethau y gellir eu harfer mewn perthynas â Chymru, Lloegr, 
Gogledd Iwerddon neu'r Alban, ac sy'n ymwneud â chasglu, rheoli a 
sicrhau argaeledd gwybodaeth ynghylch adnabod, symud neu iechyd 
anifeiliaid, neu'r modd o adnabod anifeiliaid.  Deallwn mai'r bwriad wrth 
wraidd y ddarpariaeth yw cymeradwyo fformat tagiau adnabod, a 
chyhoeddi rhifau adnabod unigol i anifeiliaid. 

 
35. Mae cymal 32(1) yn cynnwys adran 89A(2) sy'n darparu na chaniateir 

datgelu neu ddefnyddio gwybodaeth yn groes i ddeddfwriaeth diogelu data 
wrth ddyrannu swyddogaethau i'r corff. 

 
36. Mae adran newydd 89A(3) yn egluro bod gan "anifeiliaid" yr un ystyr ag 

sydd iddo at ddibenion adran 8 o Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 1981 ("Deddf 
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1981”). Mae hyn yn sicrhau bod modd arfer y swyddogaethau a ddyrennir 
i'r corff gan yr Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas ag anifeiliaid na 
fyddent yn cael eu cynnwys fel arall o reidrwydd, megis moch domestig 
neu geffylau, gan fod y pwerau o dan Ddeddf 2006 yn gysylltiedig ag 
amaethyddiaeth.  

 
37. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer cymal 32(1) 

am ei fod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas ag ystod o faterion 
datganoledig i'r graddau y mae'n gymwys i Gymru, gan gynnwys 
amaethyddiaeth, iechyd anifeiliaid a lles anifeiliaid.   

 
38. Mae cymal 32(2) yn diwygio Deddf 1981 fel y bydd y term "marcio 

anifeiliaid" yn cael ei ddisodli yn Lloegr gan "ffordd o adnabod anifeiliaid", 
a gall darpariaeth a wneir o dan is-adran(1) o Ddeddf 1981 rwymo'r Goron. 
Mae'r ddarpariaeth yn ymestyn i Gymru, Lloegr a'r Alban ond mae'r 
diwygiad o sylwedd yn gymwys i Loegr ac nid yw'n gwneud darpariaeth 
mewn perthynas â materion datganoledig.   
 

39. Mae cymal 32(3) a (4) yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â Lloegr ac 
nid yw'n gwneud darpariaeth ynglŷn â materion datganoledig.   

 
Cymal 33: Ardoll Cig Coch: taliadau rhwng cyrff ardollau ym Mhrydain 
 
40. Mae byrddau ardollau cig coch Prydain (Hybu Cig Cymru, y Bwrdd 

Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB) a Quality Meat 
Scotland) i gyd, ar wahân, yn gosod ardollau ar gynhyrchwyr a phroseswyr 
cig coch yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, yn y drefn honno. Dim ond i 
alluogi pob corff i dalu ei gostau wrth gefnogi'r diwydiant cig coch yn y 
wlad lle codir yr ardoll y gellir gorfodi'r ardollau hynny. Mae ardollau yn 
seiliedig felly ar leoliad daearyddol lladd-dai yn hytrach na tharddiad y da 
byw ac nid ydynt yn ystyried y patrymau masnachu sy'n bodoli ar draws 
ffiniau Prydain. O ganlyniad, gall yr ardoll sy'n cael ei dalu gan 
gynhyrchwyr sy'n gweithredu mewn un rhan o Brydain gael ei ddefnyddio i 
ariannu gweithgareddau hyrwyddo a datblygu mewn rhan arall. 

 
41. Mae cymal 33 yn galluogi Gweinidogion i sefydlu cynllun sy'n ei gwneud 

yn ofynnol i fyrddau amaethyddol ym Mhrydain ailddosbarthu ardollau 
ymysg ei gilydd. Y bwriad yw y bydd hyn yn galluogi'r rhai sy'n buddsoddi 
mewn bridio a magu da byw i elwa ar yr ardoll a gesglir mewn perthynas 
â'u da byw, hyd yn oed os yw'r ardoll yn cael ei chasglu gan ladd-dy mewn 
awdurdodaeth arall.  
 

42. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y cymal 
hwn gan ei fod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â materion 
datganoledig i'r graddau y mae'n gymwys o ran Cymru, yn enwedig 
amaethyddiaeth. 
 

Cymalau 36 a 37: cynnyrch organig   
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43. Bwriad y cymalau hyn yw rheoleiddio'r sector organig. Yn benodol, mae'r 
cymalau’n rhoi pwerau i wneud rheoliadau mewn perthynas ag ardystio 
cynhyrchion organig a rheolaethau mewnforio ac allforio. Gall yr 
Ysgrifennydd Gwladol wneud rheoliadau mewn unrhyw achos (cymal 
37(1)(a)). Caiff Gweinidogion Cymru wneud rheoliadau "os ac i'r graddau y 
byddai darpariaeth a wneir gan y rheoliadau o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru pe bai wedi ei chynnwys 
mewn Deddf gan y Cynulliad hwnnw (gan anwybyddu unrhyw ofyniad am 
gydsyniad unrhyw berson) "(cymal 37(1)(c)). 
 

44. Mae Cymal 36 (1) i (4) yn ymdrin ag ardystio cynhyrchion organig, 
gweithgareddau sy'n ymwneud â chynhyrchion organig a phersonau sy'n 
cyflawni gweithgareddau o'r fath. Gwneir darpariaeth ar gyfer gwneud 
rheoliadau i ymdrin â materion sy'n ymwneud ag ardystio, gan gynnwys 
gwerthu a marchnata cynhyrchion organig; amcanion ac egwyddorion 
cynhyrchu organig; a labelu cynhyrchion organig. 

 
45. Mae is-gymal (2) yn ymdrin â materion sy'n ymwneud â'r broses ardystio, 

gan gynnwys cymhwyso, cyhoeddi ac atal tystysgrifau, a gwerthu a 
marchnata cynhyrchion organig. Mae is-gymal (3) yn nodi (heb gyfyngiad) 
yr amcanion, yr egwyddorion a'r safonau cynhyrchu organig y gall 
rheoliadau ynghylch ardystio eu cwmpasu. Mae is-gymal (4) yn rhoi 
pwerau drwy reoliadau i wneud darpariaeth ynghylch labelu, marchnata a 
gwerthu cynhyrchion organig ardystiedig. 

 
46. Mae is-gymalau (5) i (7) yn rhoi pŵer i wneud darpariaeth drwy reoliadau 

mewn perthynas â mewnforio ac allforio cynhyrchion organig o'r Deyrnas 
Unedig. 

 
47. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y cymalau 

hyn gan eu bod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â materion 
datganoledig (i'r graddau y maent yn gymwys i Gymru), yn enwedig 
amaethyddiaeth, cynnyrch amaethyddol a bwyd. 
 

Cymalau 40 i 42: Cytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar Amaethyddiaeth  
 
48. Mae cymalau 40 i 42 yn rhoi'r pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol sicrhau bod 

y DU yn cydymffurfio â'i rhwymedigaethau o dan Gytundeb Sefydliad 
Masnach y Byd ar Amaethyddiaeth. 
 

49. Mae'r "Cytundeb ar Amaethyddiaeth" yn gytuniad rhyngwladol sy'n 
amlinellu nifer o reolau ac ymrwymiadau cyffredinol ar arferion masnach 
amaethyddol fel y'u cytunwyd gan aelodau Sefydliad Masnach y Byd. 
Mae'r mesurau hyn yn perthyn i dair colofn; disgyblaethau ar gymorth 
domestig, mynediad i'r farchnad a chymorthdaliadau allforio. Mae'r UE yn 
aelod o Sefydliad Masnach y Byd ac mae'r DU yn aelod o'r Sefydliad yn ei 
rhinwedd ei hun hefyd; o ganlyniad, mae'r ddau wedi llofnodi'r Cytundeb ar 
Amaethyddiaeth, ac ar ôl ymadael â'r UE mae'r DU yn parhau i fod yn 
ddarostyngedig i unrhyw ymrwymiadau a rhwymedigaethau o dan y 
Cytundeb ar Amaethyddiaeth. Llywodraeth y DU fydd yn gyfrifol am 
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sicrhau bod holl bolisïau'r DU ar gymorth domestig mewn perthynas ag 
amaethyddiaeth yn cydymffurfio â Sefydliad Masnach y Byd.  

 
50. Mae'r darpariaethau cymorth domestig yn ymwneud â mathau amrywiol o 

gymorth ariannol (uniongyrchol ac anuniongyrchol) gan y llywodraeth a 
roddir i gynhyrchwyr cynhyrchion amaethyddol penodol (fel y'u diffinnir yn 
Rhan I y Cytundeb ar Amaethyddiaeth). Bydd angen i daliadau a wneir i 
gynhyrchwyr amaethyddol yn ystod y cyfnod pontio amaethyddol a thrwy 
unrhyw gynlluniau cymorth domestig yn y dyfodol gydymffurfio â'r 
Cytundeb ar Amaethyddiaeth. 
 

51. Bwriad y cymal hwn yw sicrhau bod pob cynllun cymorth yn cael ei 
ddosbarthu'n gywir (fel blwch oren, gwyrdd neu las), ac os ydynt yn disgyn 
i'r blwch oren, nad ydynt yn achosi i'r DU dorri ei hymrwymiad Mesur 
Cyfanredol o Gymorth. Mae'r cymal hwn hefyd yn bwriadu sicrhau bod y 
DU yn gallu cyflawni ei rhwymedigaethau i wneud hysbysiadau sy'n 
ofynnol o dan y Cytundeb ar Amaethyddiaeth ac ymateb i unrhyw heriau 
gan aelodau eraill o Sefydliad Masnach y Byd.  
 

52. Mae cymal 40(2) yn cysylltu'r tri chymal (40, 41 a 42) sy'n rhoi pŵer i'r 
Ysgrifennydd Gwladol wneud rheoliadau i sicrhau cydymffurfiaeth â 
rhwymedigaethau'r Deyrnas Unedig o dan y Cytundeb ar Amaethyddiaeth 
(y "diben" a nodir yn adran 40(1)). 
 

53. Mae cytundebau Sefydliad Masnach y Byd yn caniatáu rhai mathau o 
gymorth sy'n ystumio masnach (a ddosberthir gan Sefydliad Masnach y 
Bydd fel cymorth blwch oren). Mae rheolaethau ar ddefnydd blwch oren yn 
darparu i rai o aelodau Sefydliad Iechyd y Byd, gan gynnwys y DU, 
ddarparu lefelau wedi'u capio o gymorth sy'n ystumio masnach (a 
ganiateir). Mae cymal 41 yn rhoi pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol bennu 
terfynau ar lefelau cymorth domestig (at ddibenion sicrhau cydymffurfiaeth 
â rhwymedigaethau'r Deyrnas Unedig o dan y Cytundeb ar 
Amaethyddiaeth).  

 
54. Mae'n rhaid i aelodau Sefydliad Masnach y Byd, gan gynnwys y Deyrnas 

Unedig, gategoreiddio cymorth domestig yn unol â'r diffiniadau a nodir yn y 
Cytundeb ar Amaethyddiaeth. Mae cymal 42 yn rhoi pwerau i'r 
Ysgrifennydd Gwladol wneud darpariaeth ynghylch categoreiddio cymorth, 
at ddibenion y Cytundeb a chymal 41. Mae is-gymalau (2) a (3) yn rhoi'r 
pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol bennu proses mewn rheoliadau sydd wedi'i 
llunio i gategoreiddio a hwyluso adolygiad a chategoreiddio cymorth 
domestig yn unol â'r rhwymedigaeth hon. Mae Cymal 42(3)(b) yn rhoi 
pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol bennu proses mewn rheoliadau ar gyfer 
datrys anghydfodau rhwng awdurdodau ynghylch categoreiddio.  
 

55. Mae'n ofynnol i aelodau Sefydliad Iechyd y Byd wneud hysbysiadau i 
gefnogi eu rhwymedigaethau o dan y Cytundeb ar Amaethyddiaeth, gan 
gynnwys hysbysiad blynyddol ar lefelau'r cymorth domestig i gynhyrchwyr 
amaethyddol, a chyfiawnhad lle mae cymorth wedi ei gategoreiddio fel 
cymorth blwch gwyrdd neu flwch glas. Mae is-gymalau (4) a (5) yn rhoi’r 
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pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol y pwerau i bennu darpariaethau mewn 
rheoliadau ar gyfer casglu gwybodaeth at ddibenion cydymffurfio â 
rhwymedigaethau'r Cytundeb ar Amaethyddiaeth, gan gynnwys gan 
Weinidogion Cymru.  

 
56. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y 

darpariaethau hyn am eu bod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas ag 
amaethyddiaeth ac yn ymwneud â gweithredu rhwymedigaethau 
rhyngwladol yn ddomestig. 

 
Cymal 44: Hyd y ddarpariaeth mewn perthynas â Chymru 

 
57. Mae cymal 44 yn sicrhau bod y darpariaethau canlynol yn dod i ben 

ddiwedd 2024; adran 43 ac Atodlen 5, adran 49(b) ac, yn Atodlen 7, Rhan 
2, adran 52(1)(g), ac yn adran 53(3), paragraff (b) ac, i'r graddau y mae'n 
ymwneud â Rhan 2 o Atodlen 7, paragraff (c). Gwneir darpariaeth hefyd i 
arbed y rheoliadau a ddisgrifir yn is-gymalau (3) i (6). Mae'r cymal yn 
caniatáu hefyd i Weinidogion Cymru, drwy reoliadau, wneud darpariaethau 
trosiannol, darfodol neu arbed mewn perthynas â'r adran hon.  

 
58. Ystyrir bod y darpariaethau a fydd yn dod i ben o dan y ddarpariaeth hon 

yn faterion datganoledig (am y rhesymau a nodir yn y memorandwm hwn). 
Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y cymal 
hwn gan ei fod hefyd yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â'r materion 
datganoledig hynny. 

 
Cymal 46: Diogelu data 
 
59. Mae'r cymal hwn yn ei gwneud yn glir nad yw unrhyw ddyletswydd neu 

bŵer i ddatgelu gwybodaeth o dan Rannau 1 i 6 o'r Bil yn gweithredu i'w 
gwneud yn ofynnol datgelu gwybodaeth a fyddai'n mynd yn groes i'r 
ddeddfwriaeth diogelu data. Y "ddeddfwriaeth diogelu data" yw (o'r 
diwrnod ymadael) y Rheoliad GDP 2016/679 fel y'i dargedwir mewn 
cyfraith ddomestig (y "GDPR"), Deddf Diogelu Data 2018, rheoliadau a 
wnaed o dan y Ddeddf honno, a rheoliadau a wnaed o dan adran 2(2) o 
Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 fel y mae'n ymwneud â GDPR yr 
UE neu Gyfarwyddeb Gorfodi'r Gyfraith 2016/680 (adran 3 o Ddeddf 
Diogelu Data 2018). 
 

60. Mae'r GDPR a Deddf Diogelu Data 2018 yn ymwneud â diogelu unigolion 
mewn perthynas â phrosesu data personol (gweler, er enghraifft, adran 2 
o Ddeddf 2018). Mae "diogelu data personol" yn fater a gadwyd yn ôl 
(paragraff 170 o Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru). Fodd bynnag, 
mae'r ddarpariaeth hon yn atodol i'r darpariaethau perthnasol yn Rhannau 
1 i 6 gan ei bod yn ailddatgan y "ddeddfwriaeth diogelu data" bresennol fel 
y mae'n gymwys i'r darpariaethau hynny. I'r graddau y mae'r darpariaethau 
perthnasol yn Rhannau 1 i 6 wedi'u datganoli (fel yr ystyrir uchod) yna mae 
Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y cymal hwn am 
ei fod yn gwneud darpariaeth atodol mewn perthynas â materion 
datganoledig. 
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Cymalau 47 i 54 (ac Atodlen 7) 

 
61. Mae'r cymalau hyn yn gwneud darpariaeth gyffredinol a therfynol am 

reoliadau, gan gynnwys gweithdrefnau a materion cysylltiedig; dehongli; 
diwygiadau canlyniadol i reoliad y Prif Swyddog Meddygol (a nodir yn 
Atodlen 7); pwerau i wneud darpariaeth ganlyniadol ac ati drwy reoliadau; 
darpariaeth ariannol; rhychwant; cychwyn; a theitl byr y Bil. 
 

62. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar bob un ohonynt 
i'r graddau y mae pob un ohonynt yn gwneud darpariaeth o ran 
darpariaethau yn y Bil yr ystyrir eu bod wedi'u datganoli, fel y disgrifir yn y 
memorandwm hwn (ac eithrio'r teitl byr sy'n fater datganoledig i'r graddau 
y mae'n gwneud darpariaeth mewn perthynas â Chymru). 
 

Atodlen 3 a chymal 34: Tenantiaethau amaethyddol  
63. Mae Cymal 34 yn cyflwyno Atodlen 3 i'r Bil. Mae'r darpariaethau yn rhan 1 

o Atodlen 3 i'r Bil yn gwneud diwygiadau i Rannau 2 a 4, ac Atodlenni 2, 3 
a 6, Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986 ("Deddf 1986") sy'n cynnwys 
darpariaethau ynghylch tenantiaethau amaethyddol. Mae'r darpariaethau 
yn Rhan 2 o Atodlen 3 i'r Bil yn gwneud diwygiadau cyfatebol i Ddeddf 
Tenantiaethau Amaethyddol 1995.  
 

64. Mae Deddf 1986 yn gymwys i denantiaethau amaethyddol yr ymrwymwyd 
iddynt cyn 1 Medi 1995 a'r tenantiaethau hynny a ddechreuodd ar ôl 1 
Medi 1995, ac sy'n ddarostyngedig i ddarpariaethau adran 4(1) o Ddeddf 
Tenantiaethau Amaethyddol 1995 ac sy'n parhau i gael eu llywodraethu 
gan Ddeddf 1986. Mae tenantiaethau amaethyddol yn destun rhent a 
reoleiddir, mae ganddynt sicrwydd deiliadaeth oes ac mae’r rhan fwyaf a 
roddwyd cyn 12 Gorffennaf 1984 yn rhoi hawliau olynu statudol hefyd ar 
gyfer hyd at ddwy genhedlaeth o berthnasau agos cymwys pan fydd y 
tenant presennol yn marw neu'n ymddeol ( ac eithrio cytundebau Deddf 
Daliadau Amaethyddol ffermydd cyngor nad oes ganddynt hawliau olynu 
statudol).  

 
65. Bwriad y darpariaethau yn Atodlen 3 yw diweddaru ac addasu darpariaeth 

ar gyfer tenantiaethau amaethyddol yn Neddf 1986 er mwyn darparu mwy 
o hyblygrwydd, dileu rhwystrau i fuddsoddi a gwella gweithrediad 
ymarferol y Ddeddf 1986 mewn perthynas â thenantiaethau amaethyddol. 

 

66. Mae'r gyfres o ddiwygiadau i Ddeddf 1986 yn cynnwys: 

i) Diwygiadau i adran 12 ac Atodlen 2 i Ddeddf 1986 sy'n gwneud 
darpariaeth ynghylch cymrodeddu neu drydydd parti'n pennu'r 
rhent. Mae'r diwygiadau’n sicrhau y gall penodi arbenigwyr 
trydydd parti ddigwydd ar yr un pryd â phenodi'r cymrodeddwyr 
a gwneud darpariaeth ynghylch ystyried ffactorau sy'n ymwneud 
â gwelliannau i ddaliad yn y broses gymrodeddu neu gael 
trydydd parti i bennu'r rhent; 
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ii) Mewnosod adran 19A newydd yn Neddf 1986 sy'n rhoi pŵer 
gwneud rheoliadau i Weinidogion Cymru, mewn perthynas â 
Chymru, a'r Ysgrifennydd Gwladol, mewn perthynas â Lloegr, i 
wneud darpariaeth mewn rheoliadau i denant daliad 
amaethyddol gyfeirio rhai ceisiadau am ganiatâd y landlord neu 
am amrywio telerau'r contract i’w cymrodeddu os na 
ddaethpwyd i gytundeb. O ran Cymru, cyfyngir ceisiadau y gellir 
eu hatgyfeirio i'r rheini at ddibenion galluogi tenantiaid i gael 
cymorth ariannol mewn amgylchiadau marchnad eithriadol a 
chydymffurfio â dyletswyddau statudol; 

 
iii) Diwygiadau i Atodlen 3, Achos A, yn diweddaru darpariaethau 

rhybudd ymddeol fferm gyngor i gyd-fynd â newidiadau i bolisi 
pensiwn y wladwriaeth; 

 
iv) Diwygiadau i ddarpariaethau amrywiol yn Neddf 1986 sy'n 

gwneud darpariaeth ynghylch olyniaeth tenantiaethau yn dilyn 
marwolaeth neu ymddeoliad tenant. Mae'r darpariaethau 
diwygio yn diddymu'r holl ddarpariaethau yn Neddf 1986 sy'n 
ymwneud â'r prawf uned fasnachol, yn rhoi pŵer i Weinidogion 
Cymru wneud rheoliadau sy'n gosod meini prawf y mae'n rhaid 
eu hystyried wrth benderfynu a yw person yn addas i fod yn 
denant ar ddaliad, a diddymu darpariaethau sy'n rhagnodi 
isafswm oedran tenant sy'n ymddeol;  

 
v) Mae diwygiadau i adrannau 12(b), 22(b) ac 84(2) o Ddeddf 1986 

yn cael eu diweddaru fel y gall Cymdeithas Ganolog y Priswyr 
Amaethyddol a'r Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol gynnig 
gwasanaethau apwyntiadau cymrodeddu ochr yn ochr â 
Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig. Gwneir newidiadau 
cyfatebol i Ddeddf Tenantiaethau Amaethyddol 1995 i ymestyn y 
rhestr o awdurdodau proffesiynol y gall tenantiaid a landlordiaid 
wneud cais iddynt i benodi cymrodeddwr i ddatrys anghydfodau 
sy'n codi o dan Ddeddf 1995 fel ei bod yr un fath â'r rhai a restrir 
yn adran 84 o Ddeddf 1986. 

 
67. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod cydsyniad yn ofynnol ar gyfer yr holl 

ddarpariaethau yn Atodlen 3 oherwydd eu bod yn gwneud darpariaeth 
mewn perthynas â materion datganoledig (i'r graddau y maent yn 
ymwneud â Chymru), yn enwedig hyrwyddo amaethyddiaeth. Diben y 
diwygiadau yw rhoi mwy o hyblygrwydd i'r sector ffermio tenantiaid.  

 
Atodlen 5 a chymal 43 
 
68. Mae cymal 43 o'r Bil yn cyflwyno Atodlen 5 y Bil sy'n gwneud darpariaeth 

mewn perthynas â Chymru. Mae'r pwerau a nodir yn yr Atodlen honno yn 
gyfyngedig o ran amser a chânt eu disodli gan Fil Amaethyddiaeth 
(Cymru) a fydd yn cael ei gyflwyno yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. 
Mae Atodlen 5 yn cwmpasu'r pwerau hynny sydd eu hangen i alluogi 
parhad cymorth ariannol i ffermwyr a sicrhau bod y sector amaethyddol yn 
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gweithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU ymadael â'r UE.  Rhoddir pwerau tebyg 
i'r rhai a ddisgrifir isod i'r Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas â Lloegr o 
dan Rannau 1 i 3 a 5 o'r Bil. Fodd bynnag, nid yw Atodlen 5 yn cynnwys 
unrhyw ddarpariaeth i weithredu neu drosglwyddo i gynlluniau cymorth 
ariannol newydd (yn y ffordd y mae Rhan 1 o'r Bil yn gwneud darpariaeth 
o'r fath mewn perthynas â Lloegr). 

 
Atodlen 5, Rhan 1: Cymorth ariannol ar ôl ymadael â’r UE 
 

69. Mae paragraffau 1-3 o Ran 1 o Atodlen 5 yn darparu ar gyfer talu Taliadau 
Uniongyrchol yng Nghymru o dan y cynllun taliad sylfaenol.  
  

70. Mae paragraff 2 yn darparu pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau i addasu cyfraith yr UE a ddargedwir sy’n ymwneud â'r cynllun 
taliad sylfaenol ar ôl ymadael â'r UE, ac mae'n cynnwys pwerau i 
symleiddio neu wella'r cynllun taliad sylfaenol neu i derfynu taliadau 
gwyrddu.  
 

71. Mae paragraff 3 yn cynnwys darpariaeth i Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau i barhau â'r cynllun taliad sylfaenol ar ôl 2020. Bydd hyn yn 
caniatáu i'r cynllun taliad sylfaenol barhau y tu hwnt i 2020.  
 

72. Mae paragraff 4 yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau sy'n 
addasu, mewn perthynas â Chymru, ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir sy'n ymwneud ag ariannu, rheoli a monitro'r polisi amaethyddol 
cyffredin ac is-ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r ddeddfwriaeth honno. Mae 
hynny'n cynnwys Rheoliad 1306/2013 a deddfwriaeth uniongyrchol a 
ddargedwir a wnaed o dan y Rheoliad hwnnw. 
 

73. Mae paragraff 5 yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau sy'n 
addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir sy'n ymwneud â 
chefnogaeth i ddatblygu gwledig ac is-ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r 
ddeddfwriaeth honno. Gellir defnyddio'r pŵer naill ai i ddiddymu'r 
ddeddfwriaeth honno neu i symleiddio neu wella gweithrediad 
deddfwriaeth o'r fath.  

 
Atodlen 5, Rhan 2: Ymyrraeth mewn Marchnadoedd Amaethyddol 
 
74. Bydd Rhan 2 o Atodlen 5 yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud 

datganiad os yw Gweinidogion Cymru o'r farn bod amodau eithriadol yn y 
farchnad (paragraff 6). Yna caiff Gweinidogion Cymru arfer y pwerau a 
roddir o dan baragraff 7, yn ystod y cyfnod a bennir yn y datganiad (oni bai 
y caiff ei ddirymu ynghynt). O dan y pwerau hynny gall Gweinidogion 
Cymru roi, neu gytuno i roi, cymorth ariannol i gefnogi cynhyrchwyr 
amaethyddol yng Nghymru y mae eu hincwm yn cael neu’n debygol o gael 
ei effeithio gan yr amodau eithriadol yn y farchnad a ddisgrifir yn y 
datganiad (paragraff 7(2)).  Hefyd caiff Gweinidogion Cymru wneud 
unrhyw ddefnydd a ystyriant yn briodol o unrhyw bwerau sydd ar gael o 
dan ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir sy'n darparu ar gyfer 
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gweithredu ymyriadau cyhoeddus a chymorth ar gyfer mecanweithiau 
storio preifat mewn ymateb i'r datganiad (paragraff 7(3)). 
  

75. Gall Gweinidogion Cymru addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir hefyd mewn perthynas ag ymyriadau yn y farchnad gyhoeddus 
neu gymorth ar gyfer storio preifat fel y gellir teilwra gweithredu cynlluniau 
o'r fath i amgylchiadau domestig cyfredol pan gânt eu defnyddio mewn 
cyfnod o amodau eithriadol yn y farchnad a sefydlwyd o dan baragraff 6 
(paragraff 8(1)).  
 

76. Gall Gweinidogion Cymru addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir hefyd sy'n ymwneud ag ymyriadau yn y farchnad gyhoeddus 
neu gymorth ar gyfer storio preifat ac eithrio yng nghyswllt datganiad o dan 
baragraff 6, gan gynnwys newid gweithrediad y ddeddfwriaeth honno a 
sicrhau ei bod yn peidio â chael effaith yng Nghymru (paragraff 8(2)).  
 

Atodlen 5, Rhan 3: Casglu a rhannu data 
 
77. Mae rhan 3 yn gwneud darpariaeth ynghylch casglu a rhannu data. Yn 

benodol, mae'r darpariaethau hyn yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru i'w 
gwneud yn ofynnol i berson sydd mewn cadwyn gyflenwi amaethyddol, 
neu sydd â chysylltiad agos â hi, ddarparu gwybodaeth am unrhyw rai o 
weithgareddau'r person sy'n gysylltiedig â'r gadwyn gyflenwi cyn belled ag 
y bo'r gweithgareddau yng Nghymru. Maent yn cynnwys pwerau i 
Weinidogion Cymru ei gwneud yn ofynnol darparu gwybodaeth benodol 
(paragraff 9 (1)), gwneud rheoliadau i gasglu gwybodaeth (paragraff 9 (2)) 
a gorfodi gofyniad i ddarparu gwybodaeth (paragraff 14(1)).  
 

78. Gellir defnyddio'r data a gesglir ac a rennir o dan y darpariaethau hyn at 
ddibenion penodol a nodir ym mharagraff 11 gan gynnwys, er enghraifft, 
helpu ffermwyr a chynhyrchwyr i gynyddu cynhyrchiant, helpu cynhyrchwyr 
i reoli risg a natur anwadal y farchnad, a chefnogi iechyd ac 
olrheinadwyedd anifeiliaid a phlanhigion. Rhaid prosesu'r wybodaeth yn 
unol â'r gofynion sydd ym mharagraff 13. 
 

79. Rhoddir dyletswydd ar Weinidogion Cymru i gyhoeddi gofyniad drafft cyn 
bod gofyniad penodol i gasglu data yn cael ei osod o dan baragraff 9(1) 
(paragraff 12 (1)). 

 
Atodlen 5, Rhan 4: Safonau marchnata a dosbarthu carcasau 
 
80. Mae rhan 4 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru, drwy reoliadau, wneud 

darpariaeth ynghylch y safonau sy'n gymwys i gynhyrchion penodol sy'n 
cael eu marchnata yng Nghymru. Mae'r Rhan hon yn galluogi 
Gweinidogion Cymru, drwy reoliadau, i wneud darpariaeth hefyd mewn 
perthynas â dosbarthu carcasau gan ladd-dai yng Nghymru. 

 
81. Mae paragraff 16 yn cynnwys y rhestr o gynhyrchion amaethyddol y gellir 

gwneud safonau marchnata ar eu cyfer. Caiff Gweinidogion Cymru wneud 
rheoliadau i ddiwygio'r rhestr o gynhyrchion y caniateir gosod safonau 
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marchnata ar eu cyfer neu newid y disgrifiad o'r cynhyrchion amaethyddol 
rhestredig (paragraff 16(3)).  
 

Atodlen 5, Rhan 5: Diogelu Data 
 

82.  Mae rhan 5, sy'n debyg iawn i gymal 46 y Bil, yn ei gwneud yn glir nad yw 
unrhyw ddyletswydd neu bŵer i ddatgelu gwybodaeth o dan Atodlen 5 yn 
gweithredu i'w gwneud yn ofynnol datgelu gwybodaeth a fyddai'n mynd yn 
groes i ddeddfwriaeth diogelu data (fel y'i diffinnir yn Neddf Diogelu Data 
2018, adran 3). 
 

Casgliadau ynghylch caniatâd Atodlen 5 (a chymal 43) 
 

83. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer pob un o'r 
darpariaethau yn Atodlen 5 (a chymal 43), gan eu bod yn gwneud 
darpariaeth mewn perthynas ag amaethyddiaeth, mater datganoledig.  

 
Pwerau i greu is-ddeddfwriaeth 
 
84. Mae'r Atodiad yn disgrifio rhestr o bwerau i wneud is-ddeddfwriaeth a 

roddir i Weinidogion Cymru. Diffinnir 'gweithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol' a 'gweithdrefn penderfyniad negyddol' yng Nghymal 47(6)(c) a 
(7)(c) y Bil yn y drefn honno gan fod y termau hynny yn gymwys i is-
ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru o dan y Bil. 
 

Y rhesymau dros wneud y darpariaethau hyn ar gyfer Cymru yn y Bil 
Amaethyddiaeth 
 
85. Mae'n parhau'n fwriad gan y llywodraeth hon i gyhoeddi Papur Gwyn ar 

Amaethyddiaeth cyn diwedd tymor y Cynulliad hwn a fydd yn adeiladu ar y 
cynigion a amlinellir yn yr ymgynghoriad Ffermio Cynaliadwy a'n Tir ac yn 
gosod y sylfeini ar gyfer Bil Amaethyddiaeth (Cymru) i'w gyflwyno yn 
nhymor y Cynulliad nesaf. Mae manylion y cynllun newydd yn dibynnu ar 
ganlyniad penderfyniadau polisi a gweithredol na ellir eu gwneud nes bod 
dadansoddiad o ganlyniadau'r Papurau Gwyrdd a Gwyn wedi'i gwblhau.  

 
86. Bydd gwneud y darpariaethau hyn ar gyfer Cymru ym Mil Amaethyddiaeth 

y DU yn golygu y bydd modd parhau i ddarparu cymorthdaliadau 
amaethyddol presennol y tu hwnt i 2020, a sicrhau bod marchnadoedd 
amaethyddol yn gweithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU ymadael â'r UE. Mae'r 
pwerau a gymerir i Weinidogion Cymru o dan Atodlen 5 (darpariaeth sy'n 
ymwneud â Chymru) i'r Bil hwn yn gyfyngedig o ran amser ac wedi'u 
bwriadu i fod yn fesur darfodol i roi sefydlogrwydd mawr ei angen i'r sector 
amaethyddol yn y cyfnod hwn o ansicrwydd. 

 
87. Ar y cyfan, mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r Bil fel y mae wedi'i 

ddrafftio. Mae anghytundeb o hyd rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth 
Cymru ynghylch a yw cymal Sefydliad Masnach y Byd wedi'i gadw'n gyfan 
gwbl. Fodd bynnag, daethpwyd i gytundeb dwyochrog i'w gwneud yn 
ofynnol i Lywodraeth y DU ymgynghori â'r gweinyddiaethau datganoledig 
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cyn cyflwyno rheoliadau o dan y pŵer hwn. Darparwyd esboniad o 
delerau'r cytundeb fel rhan o'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 
Atodol (Mawrth 2019) ar y Bil Amaethyddiaeth blaenorol (a gyflwynwyd ym 
mis Medi 2018).  

 
88. Mae pryderon heb eu datrys o ran y darpariaethau yn y Bil ar gyfer 

adnabod ac olrhain anifeiliaid (cymal 32), tenantiaethau amaethyddol 
(cymal 34 ac Atodlen 3), a rheoleiddio cynnyrch organig (cymal 36). Bydd 
gwaith i ddatrys y pryderon hyn sydd heb eu datrys yn parhau yn ystod 
taith seneddol y Bil a chaiff Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 
atodol ei gyflwyno ar yr adeg briodol, os bydd angen.  
 

Goblygiadau ariannol 
 
89. Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol i Lywodraeth Cymru na'r 

Cynulliad o ganlyniad i gymryd y pwerau hyn yn y Bil hwn.  
 
Casgliad 
 
90. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod yn briodol defnyddio'r Bil hwn ar 

gyfer y DU fel cyfrwng i alluogi Llywodraeth Cymru i barhau i ddarparu 
cymorth ariannol i ffermwyr yng Nghymru ar ôl 2020, ac i sicrhau bod 
marchnadoedd amaethyddol yng Nghymru ac ar draws y DU yn 
gweithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU ymadael â'r UE. Bydd rhai pwerau â 
chyfyngiad amser y mae'r Bil hwn yn darparu ar eu cyfer yn cael eu 
defnyddio hyd nes y caiff Bil Amaethyddiaeth (Cymru) ei gyflwyno yn y 
Cynulliad.   

 
Lesley Griffiths AC 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Chwefror 2020 
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Atodiad  
 
MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL: BIL 
AMAETHYDDIAETH 2020 – DARPARIAETHAU SY'N CYNNWYS PWERAU 
I WEINIDOGION CYMRU WNEUD IS-DDEDDFWRIAETH 
 
Darpariaeth 
y Bil 
 

Disgrifiad o'r pŵer  Gweithdrefn ddeddfwriaethol 

31 
(gwrteithiau) 

Mae cymal 31(4) yn diwygio adran 74A o 
Ddeddf Amaethyddiaeth 1970 ac yn caniatáu i 
reoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru 
mewn perthynas â Chymru (a'r Ysgrifennydd 
Gwladol, Gweinidogion yr Alban ac Adran yng 
Ngogledd Iwerddon mewn perthynas â 
rhannau eraill o'r DU) i bennu trefn asesu, 
monitro a gorfodi ar gyfer sicrhau bod 
gwrteithiau'n cydymffurfio â gofynion 
cyfansoddiad, cynnwys a swyddogaeth ac ar 
gyfer lliniaru risgiau eraill i iechyd pobl, 
anifeiliaid neu blanhigion neu'r amgylchedd a 
gyflwynir gan wrteithiau. 

Mae'r rheoliadau cyntaf a 
wneir gan Weinidogion 
Cymru o dan adran 74A(1A) 
i (1E) o Ddeddf 
Amaethyddiaeth 1970 yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn 
penderfyniad cadarnhaol. 
Mae rheoliadau dilynol a 
wneir gan Weinidogion 
Cymru, o dan adran 
74A(1A)(b) (sy'n rhoi 
swyddogaethau i awdurdod 
cyhoeddus sy'n ymwneud â 
goruchwylio a rheoleiddio'r 
farchnad) neu (1E)(a)(i) neu 
(ii) (diwygio a diddymu 
cyfraith yr UE a ddargedwir 
sy'n ymwneud â gwrteithiau) 
hefyd yn ddarostyngedig i'r 
weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol (cymal 31(5), 
sy'n diwygio adran 84 o 
Ddeddf Amaethyddiaeth 
1970). Fel arall, mae'r 
weithdrefn penderfyniad 
negyddol yn gymwys (gweler 
adran 84(2), Deddf 
Amaethyddiaeth 1970). 

33 (ardoll 
cig coch) 

Pwerau i Weinidogion Cymru (gan weithredu 
ar y cyd â'r Ysgrifennydd Gwladol a/neu 
Weinidogion yr Alban) ffurfio cynllun i wneud 
darpariaeth i symiau o ardoll cig coch a gesglir 
gan y corff ardollau ar gyfer un wlad ym 
Mhrydain gael eu talu i'r corff ardollau ar gyfer 
gwlad arall o'r fath. 

Dim gweithdrefn 

36 a 37 
(cynhyrchion 
organig) 

Pwerau i Weinidogion Cymru mewn perthynas 
ag ardystio cynhyrchion organig a rheolaethau 
mewnforio ac allforio (os ac i'r graddau y 
byddai darpariaeth a wneir gan y rheoliadau o 
fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru pe bai wedi ei chynnwys 
mewn Deddf gan y Cynulliad hwnnw (gan 
anwybyddu unrhyw ofyniad am gydsyniad 
unrhyw berson) (cymal 37(1)(c)). 

Gweithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol 
lle — 
(a) mae'r Rheoliadau'n cael 
eu gwneud o dan adran 
36(1) ac yn cynnwys 
darpariaeth y cyfeirir ati yn 
adran 36(3), neu 
(b) mae'r rheoliadau'n cael 
eu gwneud o dan is-adran 
(1), (5) neu (7) o adran 36 
a dyma'r rheoliadau cyntaf i 
gael eu gwneud o dan yr is-
adran honno gan 
yr awdurdod sy'n eu 
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gwneud. 
Fel arall, mae rheoliadau o 
dan gymal 36 yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn 
penderfyniad negyddol (oni 
bai bod adran 47(5) yn 
gymwys, felly'r weithdrefn 
penderfyniad cadarnhaol). 

44 (hyd y 
ddarpariaeth 
mewn 
perthynas â 
Chymru) 

Pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaeth drosiannol, ddarfodol neu arbed 
mewn perthynas âr adran hon. 

Mae rheoliadau o dan y 
cymal hwn sy'n cynnwys 
darpariaeth sy'n addasu 
deddfwriaeth sylfaenol (gyda 
neu heb ddarpariaeth arall) 
yn ddarostyngedig i'r 
weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol. Mae rheoliadau 
eraill o dan y cymal hwn yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn 
penderfyniad negyddol. 

50(1) 
(darpariaeth 
ganlyniadol 
ac ati) 

Caiff yr awdurdod priodol, drwy reoliadau, 
wneud darpariaeth atodol, gysylltiedig neu 
ganlyniadol yng nghyswllt unrhyw ddarpariaeth 
yn y Ddeddf hon.  
Gweinidogion Cymru yw'r awdurdod priodol, ar 
gyfer darpariaeth yng nghyswllt— 
(i) cymal 43 ac Atodlen 5, 
(ii) cymal 44, a 
(iii) cymal 49 ac Atodlen 7 i'r graddau y maent 
yn gymwys mewn perthynas â Chymru. 

Mae rheoliadau o dan adran 
50(1) sy'n cynnwys 
darpariaeth sy'n addasu 
deddfwriaeth sylfaenol (gyda 
neu heb ddarpariaeth arall) 
yn ddarostyngedig i'r 
weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol. Mae rheoliadau 
eraill o dan is-adran (1) yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn 
penderfyniad negyddol. 

50(5) 
(darpariaeth 
ganlyniadol 
ac ati) 

Caiff yr awdurdod priodol drwy reoliadau 
wneud darpariaeth drosiannol, ddarfodol neu 
arbed yng nghyswllt dod ag unrhyw 
ddarpariaeth yn y Ddeddf i rym. 
Gweinidogion Cymru yw'r awdurdod priodol, ar 
gyfer darpariaeth yng nghyswllt— 
(i) cymal 43 ac Atodlen 5, 
(ii) cymal 44, a 
(iii) cymal 49 ac Atodlen 7 i'r graddau y maent 
yn gymwys mewn perthynas â Chymru. 
 

Dim gweithdrefn 

53(3) 
(cychwyn) 

Pwerau i Weinidogion Cymru 
drwy reoliadau a wneir gan offeryn statudol i 
benodi— 
(a) i'r graddau y mae'n ymwneud â Chymru— 
(i) paragraffau 10 i 18 o Atodlen 3, a 
(ii) adran 34 i'r graddau y mae'n ymwneud â'r 
paragraffau hynny, 
(b) Rhannau 2 a 4 o Atodlen 5, ac adran 43 i'r 
graddau y mae'n ymwneud â'r Rhannau 
hynny, a 
(c) Rhannau 2 a 4 o Atodlen 7, ac adran 49 i'r 
graddau y mae'n ymwneud â'r Rhannau 
hynny. 

Dim gweithdrefn 

Atodlen 3, 
para 6(7) 

Pwerau i Weinidogion Cymru drwy reoliadau a 
wneir mewn offeryn statudol i ddiwygio adran 
84 o Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986 er 
mwyn- 
a) cynnwys person yn y diffiniad o "awdurdod 
proffesiynol" neu ddileu person ohono; 

Gweithdrefn negyddol 
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b) adlewyrchu newidiadau yn enw neu 
drefniadaeth fewnol unrhyw gorff a grybwyllir 
yn y diffiniad hwnnw. 

Atodlen 3, 
para 7 

Pwerau i Weinidogion Cymru drwy reoliadau 
wneud darpariaeth i denant daliad 
amaethyddol atgyfeirio ar gyfer cymrodeddu y 
ceisiadau a wneir gan y tenant am gydsyniad y 
landlord neu i amrywio telerau 

Gweithdrefn negyddol 

Atodlen 3, 
para 17 

Mae paragraff 17 yn diwygio adran 39(8) o 
Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986 er mwyn 
rhoi pŵer i Weinidogion Cymru, mewn 
perthynas â Chymru, wneud rheoliadau sy'n 
pennu'r meini prawf y mae'n rhaid eu hystyried 
wrth benderfynu a yw person yn addas i fod yn 
denant daliad. 

Gweithdrefn negyddol 

Atodlen 5, 
para 2(1) 

Pwerau i Weinidogion Cymru addasu 
deddfwriaeth sy'n llywodraethu'r cynllun taliad 
sylfaenol 

Gweithdrefn penderfyniad 
negyddol (oni bai bod cymal 
47(5) yn gymwys, ac os felly, 
y weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol)  

Atodlen 5, 
para 3(1) 

Pwerau i Weinidogion Cymru ddarparu ar 
gyfer parhau â'r cynllun taliad sylfaenol y tu 
hwnt i 2020, gan gynnwys y pŵer i 
Weinidogion Cymru bennu terfyn uchaf i 
daliadau uniongyrchol ar gyfer Cymru  

Gweithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol 

Atodlen 5, 
para 4(1) 

Pwerau i Weinidogion Cymru, drwy reoliadau, 
addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir sy'n ymwneud â chyllido, rheoli a 
monitro'r polisi amaethyddol cyffredin ac is-
ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r 
ddeddfwriaeth honno.   

Gweithdrefn penderfyniad 
negyddol (oni bai bod cymal 
47(5) yn gymwys, ac os felly, 
y weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol) 

Atodlen 5, 
para 5(1) 

Pwerau i Weinidogion Cymru, drwy reoliadau, 
addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir sy'n ymwneud â chymorth ar gyfer 
datblygu gwledig ac is-ddeddfwriaeth sy'n 
ymwneud â'r ddeddfwriaeth honno. 

Gweithdrefn penderfyniad 
negyddol (oni bai bod cymal 
47(5) yn gymwys, ac os felly, 
y weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol) 

Atodlen 5, 
para 8(1) 

Pwerau i Weinidogion Cymru, drwy reoliadau, i 
addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir sy'n ymwneud ag ymyrryd yn y 
farchnad gyhoeddus neu gymorth ar gyfer 
storio preifat at ddibenion newid y modd y mae 
darpariaethau deddfwriaeth o'r fath yn 
gweithredu, i'r graddau y maent yn cael effaith 
mewn perthynas â Chymru mewn cysylltiad ag 
amodau eithriadol yn y farchnad sy'n destun 
datganiad o dan baragraff 6 o Atodlen 5 
(datganiad ynghylch amodau eithriadol yn y 
farchnad). 

Gweithdrefn penderfyniad 
negyddol (oni bai bod cymal 
47(5) yn gymwys, ac os felly, 
y weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol) 

Atodlen 5, 
para 8(2) 

Pwerau i Weinidogion Cymru, drwy reoliadau, 
addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir sy'n ymwneud ag ymyrryd yn y 
farchnad gyhoeddus neu gymorth ar gyfer 
storio preifat at ddibenion penodedig 

Gweithdrefn penderfyniad 
negyddol (oni bai bod cymal 
47(5) yn gymwys, ac os felly, 
y weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol) 

Atodlen 5, 
para 9(2) 

Pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i 
bersonau sy'n rhan o gadwyn gyflenwi bwyd-
amaeth neu sydd â chysylltiad agos â 
chadwyn o'r fath ddarparu gwybodaeth am 
faterion sy'n gysylltiedig ag unrhyw un o 
weithgareddau'r person sy'n gysylltiedig â'r 

Gweithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol 
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gadwyn gyflenwi os yw'r gweithgareddau yng 
Nghymru. 

Atodlen 5, 
para 14(1) 

Pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaeth ar gyfer gorfodi gofyniad a osodir 
o dan baragraff 9(1) neu (2) o Atodlen 5 
(cadwyni cyflenwi bwyd-amaeth: gofyniad i 
ddarparu gwybodaeth) 

Gweithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol 

Atodlen 5, 
para 15(1) 

Pwerau i Weinidogion Cymru drwy reoliadau, 
mewn perthynas â chynhyrchion sydd o fewn 
sector penodedig ac sy'n cael eu marchnata 
yng Nghymru, wneud darpariaethau ynghylch 
y safonau y mae'n rhaid i'r cynhyrchion hynny 
gydymffurfio â hwy 

Gweithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol 

Atodlen 5, 
para 16(3) 

Pwerau i Weinidogion Cymru ddiwygio 
paragraffau 15 ac 16 at y diben neu mewn 
perthynas â'r diben hwnnw— 
(a) ychwanegu neu dynnu cynnyrch 
amaethyddol o baragraff 16(1); 
(b) newid y disgrifiad o gynnyrch amaethyddol 
ym mharagraff 16(1). 

Gweithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol 

Atodlen 5, 
para 17(1) 

Pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaeth ynghylch dosbarthu, adnabod a 
chyflwyno carcasau buchol, moch a defaid gan 
ladd-dai yng Nghymru 

Gweithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

TEITL  Bil Amaethyddiaeth y DU 

DYDDIAD  16 Ionawr 2020 

GAN 
Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion 
Gwledig 

 

Rwy'n rhoi gwybod i’r Aelodau fy mod wedi gofyn i Lywodraeth y DU gynnwys pwerau i 
Weinidogion Cymru mewn Bil Amaethyddiaeth sydd wedi'i gyflwyno gerbron Senedd y DU. 
Cafodd y Bil Amaethyddiaeth (y “Bil”) ei gyflwyno gan George Eustice AS yn Nhŷ'r Cyffredin 
ar 16 Ionawr 2020.  
 
Mae'r Bil i'w weld yma: https://services.parliament.uk/Bills/2019-20/agriculture.html  
 
Y bwriad yw mai pwerau dros dro fydd y rheini a fydd yn cael eu cymryd ar gyfer Gweinidogion 
Cymru, a hynny tan inni gyflwyno Bil Amaethyddiaeth (Cymru) er mwyn cynllunio system ar 
gyfer Cymru a fydd yn gweithio dros amaethyddiaeth Cymru, dros ddiwydiannau gwledig a'n 
cymunedau. Mae'r darpariaethau sy'n ymwneud â Chymru i'w gweld mewn Atodlen ar wahân. 
 
Mae'r Bil a gyflwynwyd ar 16 Ionawr yn rhoi Pwerau i Weinidogion Cymru wneud barhau i 
dalu Taliadau Uniongyrchol i ffermwyr ar ôl 2020 ac yn rhoi sefydlogrwydd y mae dirfawr ei 
angen ar ein ffermwyr yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd. Mae ynddo hefyd bwerau eraill 
penodol, gan gynnwys pwerau sy'n bwysig er mwyn sicrhau bod marchnad fewnol y DU yn  
gweithio'n effeithiol.   
 
O gofio bod cryn amser wedi mynd heibio ers i'r Bil gael ei gyflwyno gyntaf ym mis Medi 2018, 
rwyf wedi ystyried cwmpas yr atodlen ar gyfer Cymru, gan gyfeirio at yr adroddiadau 
defnyddiol a ddarparwyd gan y Senedd yn ystod y broses graffu. Rwyf wedi dod i'r casgliad 
nad yw bellach yn briodol cymryd pwerau a fyddai'n caniatáu i Weinidogion Cymru redeg neu 
newid i gynlluniau newydd. Fy mwriad bellach yw darparu ar gyfer hynny mewn Bil 
Amaethyddiaeth (Cymru). Rwy'n bwriadu cyhoeddi Papur Gwyn tua diwedd 2020 a fydd yn 
amlinellu'r cyd-destun ar gyfer dyfodol ffermio yng Nghymru ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer Bil 
Amaethyddiaeth (Cymru).     
 
Yn gyffredinol, mae cyflwyno'r Bil Amaethyddiaeth yn gam pwysig er mwyn rhoi 
sefydlogrwydd wrth inni newid i system newydd o roi cymorth i ffermwyr. Mae'r Bil yn gwneud 
darpariaeth mewn cysylltiad â materion datganoledig a byddaf yn gosod Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol.    
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SL(5)513 – Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a 

Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) 2020 (“y 

Rheoliadau”) yn diwygio Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011 

(“Rheoliadau 2011”), a ddiwygiwyd yn flaenorol gan Reoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd 

Anifeiliaid a Bwyd, Ffioedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol”)   

Gwnaed diwygiadau gan y Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol i reoliadau 20(7) a 23(6) o Reoliadau 

2011 a allai, fel y disgrifir yn y Memorandwm Esboniadol i'r Rheoliadau hyn, gael eu dehongli fel 

rhwymedigaeth ariannol anfwriadol i'r llywodraeth ddigolledu mewnforwyr am lwythi nad ydynt yn 

cydymffurfio o anifeiliaid neu o gynhyrchion anifeiliaid sy’n cael eu dinistrio. Mae'r Rheoliadau hyn yn 

dileu'r geiriad yn rheoliadau 20(7), a 23(6) er mwyn i'r ddeddfwriaeth ddarparu bod y mewnforiwr yn 

atebol am unrhyw dreuliau yr eir iddynt wrth ymdrin â'r mesurau a osodir ar y mewnforiwr ar ôl 

mewnforio’r llwyth nad yw'n cydymffurfio. 

Mae rheoliad 12(4) o reoliadau 2011 wedi’i ddiwygio, mewn perthynas â chylch gwaith arolygwyr pysgod 

swyddogol. Mae'r diwygiad yn egluro bod arolygwyr pysgod swyddogol yn gyfrifol am benderfyniadau 

sy'n ymwneud â chynhyrchion cyfansawdd sy'n cynnwys cynhyrchion pysgodfeydd yn y Rheoliadau wedi 

eu prosesu.  

Mae rheoliad 20(8) o Reoliadau 2011, sy'n ymwneud â'r hawl i’r mewnforiwr neu gynrychiolydd y 

mewnforiwr gael ei glywed ynghylch llwyth nad yw'n cydymffurfio, wedi ei hepgor. 

Mae paragraff 9(1) o Atodlen 2 i Reoliadau 2011 wedi ei ddiwygio i fynd i’r afael â gwall a gyflwynwyd i’r 

Atodlen hon gan y Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol. 

Gwneir y Rheoliadau hyn o dan y pwerau a roddir gan adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 

1972.  

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn.  

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

Rheol Sefydlog 21.3(ii) - ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 
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1. Mae rheoliad 20(8) o Reoliadau 2011 sy'n ymwneud â hawl y mewnforiwr neu gynrychiolydd y 

mewnforiwr i gael ei glywed ynglŷn â llwyth nad yw'n cydymffurfio, wedi ei hepgor gan y Rheoliadau hyn. 

Nid yw'n eglur pam y mae rheoliad 20(8) wedi ei ddileu.  

Mae rheoliad 20(8) yn darparu y “caiff y mewnforiwr neu gynrychiolydd y mewnforiwr gyflwyno sylwadau 

ysgrifenedig i Weinidogion Cymru ar unwaith, ac o fewn un diwrnod gwaith ar ôl cael ei hysbysu am yr 

achos o fethu â chydymffurfio, ynghylch unrhyw benderfyniad a gymerwyd o dan y rheoliad hwn, a rhaid i 

Weinidogion Cymru ystyried unrhyw sylwadau o’r fath a rhoi ymateb ysgrifenedig o fewn un diwrnod 

gwaith i gael sylwadau o’r fath.”  

Mae paragraff 4.2 o'r Memorandwm Esboniadol yn darparu bod rheoliad 20(8) yn wedi ei hepgor gan 

fod y mewnforiwr (neu gynrychiolydd y mewnforiwr) â’r hawl eisoes i gael ei glywed ynghylch llwyth nad 

yw’n cydymffurfio drwy ddibynnu’n uniongyrchol ar Erthygl 66(3) o Reoliad 2017/625 yr UE.   

Mae’r paragraff olaf o erthygl 66(3) o Reoliad 2017/625 yr UE yn darparu, cyn i'r gweithredwr gael ei 

orchymyn i weithredu, y bydd yr awdurdod cymwys yn gwrando’r gweithredwr dan sylw, oni bai bod 

angen gweithredu ar unwaith er mwyn ymateb i risg i iechyd pobl, anifeiliaid neu blanhigion, lles 

anifeiliaid neu, o ran GMOs a chynhyrchion diogelu planhigion, hefyd i'r amgylchedd.  

Rydym o'r farn bod y Nodyn Esboniadol yn adlewyrchu geiriad erthygl 66(3) yn gywir, ac nad yw'r 

Memorandwm Esboniadol yn gwneud hynny. Mae'r Nodyn Esboniadol yn darparu'n gywir, yn rhinwedd 

erthygl 66(3), fod gan y mewnforiwr neu gynrychiolydd y mewnforiwr hawl mewn amgylchiadau 

penodol i gael ei wrando ynghylch gofyniad y bwriedir ei osod mewn perthynas â llwyth nad yw’n 

cydymffurfio. Fodd bynnag, nid yw'r Memorandwm Esboniadol yn cydnabod bod eithriadau i'r hawl i 

wrandawiad, ac nid yw’n ei gwneud yn ddigon clir i'r mewnforiwr neu i gynrychiolydd y mewnforiwr 

efallai na fydd hawl ganddo i wrandawiad mewn amgylchiadau penodol.  

Ymddengys fod dileu rheoliad 20(8) yn gadael llai o hawl i'r mewnforiwr neu gynrychiolydd y mewnforiwr 

gael ei wrando nag a ddarperir ar hyn o bryd. Nid yw'n ddigon clir pam y mae'r ddarpariaeth hon wedi ei 

dileu, a pha effaith y gallai dileu'r ddarpariaeth hon ei chael.  

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

Bydd y Rheoliadau hyn yn rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir ar ôl diwrnod cwblhau’r cyfnod gweithredu 

(h.y. diwedd y cyfnod gweithredu, ar 31 Rhagfyr 2020).  

Ymateb y Llywodraeth 

Derbyniwn fod mynegiant y nodyn esboniadol yn fwy eglur na’r memorandwm esboniadol. Er hynny, 

mae cyfeiriadau cyfreithiol cywir yn y ddwy ddogfen yn cyfeirio’r darllenydd at y ddarpariaeth berthnasol 

yn Rheoliad yr UE. Yn ogystal, mae’r ddwy ddogfen yn nodi’r rheswm dros y diwygiad a’i effaith – mae’r 

hawl i gael eu clywed wedi ei darparu gan y ddarpariaeth berthnasol yn Rheoliad yr UE. O’r herwydd, ar 

ôl pwyso a mesur, nid ydym yn bwriadu diwygio’r memorandwm esboniadol. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

4 Mawrth 2020 

 

Tudalen y pecyn 139



Mae’r Offeryn Statudol hwn wedi ei argraffu i gywiro 

camgymeriadau yn O.S. 2020/44 (Cy. 5) ac mae’n cael 

ei ddyroddi’n rhad ac am ddim i bawb y gwyddys 

iddynt gael yr Offeryn Statudol hwnnw. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 177 (Cy. 38) 

AMAETHYDDIAETH, CYMRU 

ANIFEILIAID, CYMRU 

Rheoliadau’r Fasnach mewn 

Anifeiliaid a Chynhyrchion 

Perthynol (Cymru) (Diwygio) 2020 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau’r 

Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 

(Cymru) 2011 (“Rheoliadau 2011”). 

Mae rheoliad 12(4) o Reoliadau 2011 wedi ei 

ddiwygio i egluro bod arolygwyr pysgod swyddogol 

yn gyfrifol am benderfyniadau sy’n ymwneud â 

chynhyrchion cyfansawdd sy’n cynnwys cynhyrchion 

pysgodfeydd wedi eu prosesu. 

Mae rheoliadau 20(7) a 23(6) o Reoliadau 2011 yn 

ymwneud ag achosion pan fo’n ofynnol trin, ailanfon 

neu ddinistrio cynhyrchion ac anifeiliaid nad ydynt yn 

cydymffurfio. Mae’r darpariaethau hyn yn gwneud y 

mewnforiwr neu gynrychiolydd y mewnforiwr yn 

atebol am y costau yr eir iddynt ar gyfer unrhyw 

fesurau gorfodi a roddir ar waith yn dilyn methiant 

gwiriadau neu ymafaeliad nwyddau ac anifeiliaid sydd 

wedi eu mewnforio o wledydd y tu allan i֦’r Undeb 

Ewropeaidd. Mae’r diwygiadau i’r darpariaethau hyn 

yn sicrhau nad oes gan y mewnforiwr neu 

gynrychiolydd y mewnforiwr hawl i unrhyw daliad ar 

ôl eu dinistrio. 

Mae rheoliad 20(8) o Reoliadau 2011 wedi ei 

hepgor, yng ngoleuni is-baragraff olaf Erthygl 66(3) o 

Reoliad (EU) 2017/625 ar reolaethau swyddogol a 

gweithgareddau swyddogol eraill a gyflawnir i sicrhau 

y cymhwysir y gyfraith o ran bwyd a bwyd anifeiliaid, 
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rheolau ynghylch iechyd a lles anifeiliaid, iechyd 

planhigion a chynhyrchion diogelu planhigion (OJ 

Rhif L 95, 7.4.2017, t. 1). Yn rhinwedd Erthygl 66(3), 

o dan amgylchiadau penodol mae gan y mewnforiwr 

neu gynrychiolydd y mewnforiwr hawl i gael ei 

glywed ynghylch gofyniad y bwriedir ei osod mewn 

perthynas â llwyth nad yw’n cydymffurfio. 

Mae Atodlen 2 i Reoliadau 2011 wedi ei diwygio i 

gywiro mân wall yn ei thestun. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 

rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 

ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 177 (Cy. 38) 

AMAETHYDDIAETH, CYMRU 

ANIFEILIAID, CYMRU 

Rheoliadau’r Fasnach mewn 

Anifeiliaid a Chynhyrchion 

Perthynol (Cymru) (Diwygio) 2020 

Gwnaed 24 Chwefror 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 26 Chwefror 2020 

Yn dod i rym 20 Mawrth 2020 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau 

hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adran 2(2) o 

Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972(1). 

Mae Gweinidogion Cymru wedi eu dynodi at 

ddibenion adran 2(2) o’r Ddeddf honno mewn 

perthynas â’r meysydd milfeddygol a ffytoiechydol ar 

gyfer diogelu iechyd y cyhoedd(2). 

                                                                               
(1) 1972 p. 68. Mae Deddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 

(“Deddf 1972”) wedi ei diddymu gan adran 1 o Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (p. 16) (“Deddf 2018”) 
gan gael effaith o’r diwrnod ymadael (“exit day”). Mae “exit 
day” wedi ei ddiffinio yn adran 20 o Ddeddf 2018 fel 31 
Ionawr 2020 am 11pm. Er gwaethaf y diddymiad hwnnw 
mae Deddf 1972 yn parhau i gael effaith gydag addasiadau 
hyd ddiwrnod cwblhau’r cyfnod gweithredu (“IP completion 
day”), yn rhinwedd adran 1A o Ddeddf 2018. 
Mewnosodwyd adran 1A gan adran 1 o Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Y Cytundeb Ymadael) 2020 (p. 1) (“Deddf 
2020”). Mae “IP completion day” wedi ei ddiffinio yn adran 
1A fel 31 Rhagfyr 2020 am 11pm (yr ystyr a roddir yn adran 
39 o Ddeddf 2020). Diwygiwyd adran 2(2) o Ddeddf 1972 
yn flaenorol gan adran 27(1) o Ddeddf Diwygio 
Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 2006 (p. 51) a chan adran 
3(3) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Diwygio) 2008 (p. 7) a 
Rhan 1 o’r Atodlen iddi. 

(2) O.S. 2008/1792, sydd wedi ei ddirymu’n rhagolygol gan 
O.S. 2018/1011 o ddiwrnod cwblhau’r cyfnod gweithredu. 
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Enwi a chychwyn 

1. Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau’r Fasnach 

mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 

(Diwygio) 2020 a deuant i rym ar 20 Mawrth 2020. 

Diwygio Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a 

Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011 

2.—(1) Mae Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid 

a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011(1) wedi eu 

diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 12(4), yn lle’r geiriau o 

“ecinodermiaid” hyd at “awdurdod lleol” rhodder 

“ecinodermiaid byw, tiwnigogion byw a gastropodau 

morol byw a chynhyrchion cyfansawdd sy’n cynnwys 

cynhyrchion pysgodfeydd wedi eu prosesu a fwriedir 

i’w bwyta gan bobl, caiff yr awdurdod gorfodi”. 

(3) Yn rheoliad 20— 

(a) ym mharagraff (7), hepgorer y geiriau o “, 

ond mae ganddo’r hawl” hyd at y diwedd; 

(b) hepgorer paragraff (8). 

(4) Yn rheoliad 23(6), hepgorer y geiriau o “ond mae 

ganddo’r hawl” hyd at y diwedd. 

(5) Yn Atodlen 2, ym mharagaff 9(1), yn y testun 

Saesneg, ar ôl “purposes” mewnosoder “of”. 

 

 

 

Lesley Griffiths 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 

un o Weinidogion Cymru 

24 Chwefror 2020 

                                                                               
(1) O.S. 2011/2379 (Cy. 252), a ddiwygiwyd gan O.S. 2020/44 

(Cy. 5); mae offerynnau diwygio eraill ond nid yw’r un 
ohonynt yn berthnasol. 
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Explanatory Memorandum to the Trade in Animals and Related Products 
(Wales) (Amendment) Regulations 2020 
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by Andrew Gill, OCVO and 
is laid before the National Assembly for Wales in conjunction with the above 
subordinate legislation and in accordance with Standing Order 27.1   
 
Minister 
 
In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 
the expected impact of the Trade in Animals and Related Products (Wales) 
(Amendment) Regulations 2020.  
 
   
 
 
 
Lesley Griffiths 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs. 
26 February 2020 
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PART 1 
 

1. Description 
 

1.1. The Official Controls (Animals, Feed and Food, Plant Health Fees etc.) 
(Wales) Regulations 2020 (“the 2020 Regulations”) amended the Trade in 
Animals and Related Products (Wales) Regulations 2011 (“the 2011 
Regulations”). Further amendments to the 2011 Regulations are required to 
implement the Regulation (EU) 2017/625 on official controls and other 
official activities to ensure the application of food and feed law, rules on 
animal health and welfare, plant health and plant protection products (“the 
EU Regulation”). This instrument amends provisions that relate to the 
seizure of non-compliant animals and animal product consignments as well 
as the remit of Official Fish Inspectors.  
 

 
2. Matters of special interest to the Legislation, Justice and Constitution 
Committee 
 

2.1      This instrument removes and corrects certain amendments made to the 
2011 Regulations by the 2020 Regulations. The 2020 Regulations were 
previously reported on by the Committee under SL(5)491. 
 

 
 

3. Legislative background 
 

3.1 The 2011 Regulations make provision in Wales for trade in live animals and 
animal products and the import conditions for live animals and animal products 
from third countries. These were amended by the 2020 regulations due to the 
commencement of the EU Regulation on 14 December 2019.  

3.2 This instrument is made under section 2(2) of the European Communities 
Act 1972 and it amends the 2011 Regulations to ensure the domestic 
legislation is implemented as originally intended. This instrument is being made 
under the negative resolution procedure and will come into force on 20 March 
2020. 

4. Purpose and intended effect of the legislation 
 
 
4.1 The 2020 Regulations amended the 2011 Regulations. A clause was added 
to regulation 20(7) of the 2011 Regulations that relates to payments to 
importers for the destruction of consignments of products of animal origin. This 
mirrors a similar provision for live animals. These provisions could be 
interpreted as an unintended financial liability for government to compensate 
importers for non-compliant consignments that are destroyed. This instrument 
removes wording in regulation 20(7) and the similar provision for live animals 
so that the legislation provides that the importer is liable for any expenses 

Tudalen y pecyn 145



 

 3 

incurred in dealing with the measures imposed on the importer following the 
import of a non-compliant consignment.   
 
4.2 Further amendments are made to regulations 12(4) and 20(8) of the 2011 
Regulations. Regulation 12(4) relates to composite products containing 
processed fishery products and clarifies that these are in the remit of Official 
Fish Inspectors. Regulation 20(8) of the 2011 Regulations is omitted as the 
importer (or the importer’s representative) is already entitled to be heard 
regarding a non-compliant consignment by relying directly on Article 66(3) of 
the EU Regulation.   
 
4.3 These regulations also seek to correct a minor error introduced to 
paragraph 9(1) of Schedule 2 to the 2011 Regulations by the 2020 Regulations.  
 
5. Consultation  
 
5.1 No consultation was undertaken in relation to this instrument.  
 
6. Regulatory Impact Assessment (RIA)  
 
6.1 There is no, or no significant impact on business, charities or voluntary 
bodies. 
 
6.2 There is no, or no significant, impact on the public sector. 
 
6.3 A Regulatory Impact Assessment has not been prepared for this 
instrument. 
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SL(5)516 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) 

(Diwygio) 2020 

Cefndir a diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) 2010 (“y Prif Reoliadau”).  

Mae'r Prif Reoliadau yn gosod rhwymedigaethau ar wahanol bersonau at ddiben atal mynychder neu 

ledaeniad haint neu halogiad, diogelu rhagddo, ei reoli neu ddarparu ymateb iechyd y cyhoedd iddo.  

Mae hyn yn cynnwys gosod dyletswydd ar weithwyr iechyd proffesiynol i hysbysu staff iechyd cyhoeddus 

awdurdodau lleol perthnasol os ydynt yn darganfod presenoldeb 'clefydau hysbysadwy' a 'chyfryngau 

achosol' yn eu cleifion neu rywle arall.  

Mae'r Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud i fynd i'r afael â risg iechyd cyhoeddus Clefyd Coronafeirws 

(COVID-19), drwy osod hwn a 'Syndrom Anadlol Acíwt Difrifol Coronafeirws 2 (SARS-CoV-2)' (feirws 

achosol clefyd coronafeirws) ar y rhestr o 'glefydau hysbysadwy' ac 'chyfryngau achosol'. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau technegol i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad 

1. Rydym yn nodi torri'r rheol 21 diwrnod (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fynd heibio rhwng y dyddiad y 

gosodir is-ddeddfwriaeth gerbron y Cynulliad a'r dyddiad y daw'r is-ddeddfwriaeth i rym), a'r esboniad 

am y toriad a ddarparwyd gan Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, i'r Llywydd mewn llythyr 

dyddiedig 6 Mawrth 2020. 

Yn arbennig, rydym yn nodi’r hyn y mae'r llythyr yn ei ddweud am y Rheoliadau hyn yn dod i rym ar y 

diwrnod y cânt eu gosod: 

“Cafodd Rheoliadau 2020 eu gwneud a'u gosod cyn gynted ag yr oedd yn ymarferol ar sail iechyd y 

cyhoedd, i sicrhau bod gweithdrefnau priodol ar waith i fonitro ac atal y clefyd rhag lledaenu. O 

ganlyniad, maent wedi dod i rym lai na 21 diwrnod ar ôl iddynt gael eu gwneud. 

Mae torri’r confensiwn 21 diwrnod yn caniatáu i’r Rheoliadau ddod i rym erbyn 5 Mawrth 2020, ac 

oherwydd amgylchiadau’r clefyd hwn, credir bod modd cyfiawnhau lleihau’r cyfnod yn yr achos hwn, a 

bod hynny’n angenrheidiol.” 
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Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Ni nodwyd unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

11 Mawrth 2020 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 232 (Cy. 54) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Hysbysu) (Cymru) (Diwygio) 2020 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) 2010 (“Rheoliadau 

2010”) sy’n gosod rhwymedigaethau ar wahanol 

bersonau at ddiben atal mynychder neu ledaeniad haint 

neu halogiad, diogelu rhagddo, ei reoli neu ddarparu 

ymateb iechyd y cyhoedd iddo. 

Mae rheoliad 2(2) yn mewnosod “Clefyd 

coronafirws 2019 (COVID-19)” yn Atodlen 1 i 

Reoliadau 2010 at ddibenion ychwanegu hwn at y 

rhestr o “Clefydau a Syndromau” y mae dyletswydd ar 

ymarferwyr meddygol i hysbysu awdurdod lleol 

perthnasol amdanynt os credir bod clefyd neu syndrom 

o’r fath ar glaf y maent yn ei wasanaethu. Mae’r 

ddyletswydd hon yn estyn i hysbysu ynghylch 

amheuaeth o glefyd, haint neu halogiad mewn corff 

marw. 

Mae rheoliad 2(3) yn mewnosod “Coronafirws y 

syndrom anadlu acíwt difrifol 2 (SARS-CoV-2)” yn 

Atodlen 2 i Reoliadau 2010 at ddibenion ychwanegu 

hwn at y rhestr o “Cyfryngau Achosol” y mae 

dyletswydd ar weithredwyr labordai diagnostig i 

hysbysu awdurdod lleol perthnasol amdanynt os ydynt 

yn darganfod cyfrwng, neu dystiolaeth o gyfrwng o’r 

fath, mewn sampl ddynol. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ni luniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn.  

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 149



 2

 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 232 (Cy. 54) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Hysbysu) (Cymru) (Diwygio) 2020 

Gwnaed 5 Mawrth 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 6 Mawrth 2020 

Yn dod i rym 6 Mawrth 2020 

 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 13, 

45C(1), (2) a (3)(a), 45F(2)(a) a (b), 45P(2) a 60A o 

Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(1). 

Yn unol ag adran 45Q(3) o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 

(Rheoli Clefydau) 1984, mae Gweinidogion Cymru yn 

datgan eu bod o’r farn nad yw’r Rheoliadau hyn yn 

cynnwys darpariaeth a wneir yn rhinwedd adran 

45C(3)(c) o’r Ddeddf honno sy’n gosod neu’n galluogi 

gosod cyfyngiad neu ofyniad arbennig(2) neu unrhyw 

                                                                               
(1) 1984 p. 22. Trosglwyddwyd swyddogaethau’r Ysgrifennydd 

Gwladol o dan adran 13, i’r graddau y maent yn arferadwy o 
ran Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan O.S. 
1999/672 a’u trosglwyddo wedi hynny i Weinidogion Cymru 
gan baragraff 30 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 
2006 (p. 32). Mae swyddogaethau a arferir o dan adrannau 
45C(1), (2) a (3)(a), 45F(2)(a) a (b), 45P(2) a 60A o Ddeddf 
Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (“Deddf 1984”) 
yn arferadwy o ran Cymru gan Weinidogion Cymru yn 
rhinwedd adran 45T(6) o’r Ddeddf honno sy’n diffinio “the 
appropriate Minister” fel Gweinidogion Cymru o ran Cymru 
at ddibenion Rhan 2A o’r Ddeddf honno, ac adran 60A(6) 
o’r Ddeddf honno sy’n diffinio “the appropriate Minister” fel 
Gweinidogion Cymru o ran Cymru at ddibenion adran 60A 
o’r Ddeddf honno. Mewnosodwyd adrannau 45C, 45F, 45P a 
45T yn Neddf 1984 gan adran 129 o Ddeddf Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 2008 (p. 14) (“Deddf 2008”), a mewnosodwyd 
adran 60A yn Neddf 1984 gan adran 130 o Ddeddf 2008 a 
pharagraff 16 o Atodlen 11 iddi. 

(2) Gweler adran 45C(6) o Ddeddf 1984 ar gyfer ystyr “special 
restriction or requirement”. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 150



 3

gyfyngiad neu ofyniad arall sy’n cael neu a fyddai’n 

cael effaith sylweddol ar hawliau person. 

Enwi a chychwyn 

1. Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Diogelu 

Iechyd (Hysbysu) (Cymru) (Diwygio) 2020 a deuant i 

rym ar 6 Mawrth 2020. 

Diwygiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) 

(Cymru) 2010 

2.—(1) Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) 

(Cymru) 2010(1) wedi eu diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn Atodlen 1 (clefydau a syndromau 

hysbysadwy), ar ôl “Brwselosis” mewnosoder “Clefyd 

coronafirws 2019 (COVID-19)”. 

(3) Yn Atodlen 2 (cyfryngau achosol), ar ôl 

“Coronafirws y syndrom anadlu acíwt difrifol 

(SARS)” mewnosoder “Coronafirws y syndrom anadlu 

acíwt difrifol 2 (SARS-CoV-2)”. 

 

 

Vaughan Gething 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

un o Weinidogion Cymru 

5 Mawrth 2020 

                                                                               
(1) O.S. 2010/1546 (Cy. 144). 
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Explanatory Memorandum to the Health Protection (Notification) (Wales) 
(Amendment) Regulations 2020 
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by Public Health Division 
and is laid before the National Assembly for Wales in conjunction with the 
above subordinate legislation and in accordance with Standing Order 27.1  
 
 
Minister  
In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 
the expected impact of the Health Protection (Notification) (Wales) 
(Amendment) Regulations 2020.  
 
 
 
Vaughan Gething 
Minister for Health and Social Services 
6 March 2020  
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PART 1 
 

1. Description 
 

These Regulations amend the Health Protection (Notification) (Wales) 
Regulations 2010 (“The Principle Regulations”). 
 
The Principle Regulations place obligations on various persons for the purpose 
of preventing, protecting against, controlling or providing a public health 
response to the incidence or spread of infection or contamination. This includes 
placing a duty on health professionals to notify relevant local authority public 
health staff if they discover the presence of ‘notifiable diseases’ and ‘causative 
agents’ in their patients or elsewhere.  
 
These Regulations are being made to address the public health risk of Corona 
Virus Disease (COVID-19), by placing this and ‘Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)’ (the causative virus of coronavirus 
disease) on the list of ‘notifiable diseases’ and ‘causative agents’.  
 
2. Matters of special interest to the Legislation, Justice and Constitution 
Committee 
 

The SI is being laid under the ‘Negative Procedure’ and comes into force the 
day it is laid and does not follow the 21 day convention. The Regulations add 
Corona Virus to the list of ‘notifiable diseases’ and ‘causative agents’. Given the 
current status of the outbreak of Corona Virus in the UK the shortened period is 
considered necessary and justifiable. 
 
3. Legislative background 
 
The instrument is being made under sections 45C(1), (2) and (3)(a), 45F(2)(a) 
and (b), 45P(2) and 60A of the Public Health Control of Diseases Act 1984 which 
confers a power on the Welsh Ministers to make regulations for the purpose of 
preventing, protecting against, controlling or providing a public health response 
to the incidence or spread of infection or contamination in Wales,  
 
In accordance with section 45Q(3) of the 1984 Act, these Regulations do not 
contain provisions which impose or enables the imposition of a special restriction 
or requirement or any other restriction or requirement which has or would have 
a significant effect on a person’s rights.  
 
The instrument is also being made under section 13 of the 1984 Act. 
 

4. Purpose and intended effect of the legislation 
 
Amendments to the Principle Regulations ensure help to ensure that appropriate 
procedures are in place for monitoring and containing the spread of the 
Coronavirus Disease (COVID-19).  
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5. Consultation  
 
No formal consultation has been carried out but the Welsh Government has 
been in regular contact with the UK government and other devolved 
administrations who have introduced similar provisions.  Public Health Wales, 
which operates the only laboratories in Wales currently capable of testing for 
COVID-19, has been informed of this change to the Regulations. 
 
 
6. Regulatory Impact Assessment (RIA)  
 
An RIA has not been prepared further to the Welsh Ministers’ regulatory impact 
assessment code for subordinate legislation and the urgency required to make 
these Regulations. 
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref RE/00147/20 
 
 
Elin Jones AC 
Y Llywydd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA                                                                                              

6 Mawrth 2020 

Annwyl Lywydd 

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) (Diwygio) 2020 

Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, fel y’i mewnosodwyd gan 
baragraff 3 o Atodlen 10 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, rwy’n eich hysbysu y bydd yr 
Offeryn Statudol hwn yn dod i rym ymhen llai na 21 diwrnod i’r dyddiad y cafodd ei osod. 
Mae’r Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Rheoliadau ynghlwm, er gwybodaeth ichi.  

Mae Rheoliadau 2020 yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) 2010 ("Y 
Prif Reoliadau"). Mae'r Prif Reoliadau yn rhoi rhwymedigaethau ar wahanol bersonau at 
ddiben atal, rheoli neu amddiffyn rhag achosion o haint neu halogi, atal achosion o haint neu 
halogi rhag lledaenu a darparu ymateb iechyd y cyhoedd i achosion o’r fath.  Mae hyn yn 
cynnwys dyletswydd ar weithwyr iechyd proffesiynol i hysbysu staff iechyd y cyhoedd 
awdurdodau lleol os ydynt yn darganfod presenoldeb 'clefydau hysbysadwy' a 'chyfryngau 
achosol' yn eu cleifion neu unrhyw le arall.   

Mae Rheoliadau 2020 yn diwygio'r Prif Reoliadau drwy fewnosod Clefyd Coronafeirws 2019 
(COVID-19) yn y rhestr o 'Glefydau a Syndromau' yn Atodlen 1, a Syndrom Anadlol Acíwt 
Difrifol Coronafeirws 2 (SARS-CoV-2)’ (feirws achosol Clefyd Coronafeirws) yn y rhestr o 
'Gyfryngau Achosol' yn Atodlen 2 y mae bellach ddyletswydd i hysbysu’r awdurdod perthnasol 
amdanynt.  

Cafodd Rheoliadau 2020 eu gwneud a'u gosod cyn gynted ag yr oedd yn ymarferol ar sail 
iechyd y cyhoedd, i sicrhau bod gweithdrefnau priodol ar waith i fonitro ac atal y clefyd rhag 
lledaenu. O ganlyniad, maent wedi dod i rym lai na 21 diwrnod ar ôl iddynt gael eu gwneud.  

Mae torri’r confensiwn 21 diwrnod yn caniatáu i’r Rheoliadau ddod i rym erbyn 5 Mawrth 2020, 
ac  oherwydd amgylchiadau’r clefyd hwn, credir bod modd cyfiawnhau lleihau’r cyfnod yn yr 
achos hwn, a bod hynny’n angenrheidiol. 

Mae Memorandwm Esboniadol wedi cael ei baratoi a’i osod, ynghyd â’r Rheoliadau, yn y 
Swyddfa Gyflwyno. 
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Bydd copi o’r llythyr hwn yn cael ei anfon at Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaethau’r Siambr 
a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 

Yn gywir 

 
 
 

 
 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
Mick Antoniw AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Caerdydd 
CF99 1NA     
 
 

09 Mawrth 2020 
 
 
Annwyl Mick,  
 
 
Rwy'n ysgrifennu i'ch hysbysu y bydd cyfarfod Pedairochrog y Gweinidogion Cyllid yn cael 
ei gynnal ar 10 Mawrth. 
 
Bydd yr agenda yn cynnwys cynlluniau Llywodraeth y DU ar gyfer Cyllideb y DU a'r 
Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant, gan gynnwys arian yn lle arian yr UE a chyfranogi yn 
rhaglenni’r UE yn y dyfodol yn ogystal â hyblygrwydd cyllidol. Bydd eitemau hefyd yn 
ymwneud â chysylltiadau rhynglywodraethol, gan gynnwys y Datganiad Polisi Ariannu a 
chryfhau peirianwaith cyllid y llywodraeth. Byddwn hefyd yn trafod meysydd o ddiddordeb 
cyffredin, gan gynnwys mynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd a Covid 19 (Coronafeirws). 
 
Byddaf yn cyflwyno adroddiad i'r Pwyllgor ar ganlyniad y cyfarfod. 
 
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Mick Antoniw AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Caerdydd 
CF99 1NA  
 

 
11 Mawrth 2020 

 
 
Annwyl Mick, 
 
Yn dilyn fy llythyr diweddar yn rhoi gwybod ichi am y Cyfarfod Pedairochrog i’r Gweinidogion 
Cyllid ar 10 Mawrth, hoffwn ddarparu adborth ichi ar y trafodaethau.  
 
Roedd hwn yn gyfarfod adeiladol a manteisiais ar y cyfle i bwysleisio bod angen rhagor o 
gyllid yng Nghymru i fynd i’r afael â Covid 19 yn ogystal ag effaith y llifogydd diweddar. Ar ôl 
y cyfarfod, rhoddais ddatganiad ar y cyd â Gweinidogion Cyllid yr Alban a Gogledd Iwerddon.  
 
Dolen i’r datganiad i’r wasg gan Lywodraeth Cymru:  
https://llyw.cymru/galw-ar-lywodraeth-i-drafod-ar-gweinyddiaethau-datganoledig-cyn-
negodi-ar-ue?_ga=2.89579154.863410865.1583768581-1703483554.1565709166 
 
Dywedodd y Prif Ysgrifennydd ei fod yn cynllunio ar gyfer Adolygiad o Wariant y DU yn yr haf, 
ac rydym yn disgwyl y bydd amserlen tair blynedd ar gyfer hyn. Cawsom sgwrs gadarnhaol 
ynglŷn â’r Cylch Gorchwyl ar gyfer y Cyfarfodydd Pedairochrog a Datganiad o’r Polisi Cyllid. 
Rydym wedi ymrwymo i barhau â’r gwaith rydym yn ei wneud ar y cyd i ddatblygu’r 
fframweithiau hyn.     
 
Fel y disgwyliwyd, nid oedd y Prif Ysgrifennydd yn gallu rhannu manylion y Gyllideb sydd ar 
fin dod, ond edrychaf ymlaen at ddarparu datganiad ysgrifenedig pan fydd y Gyllideb wedi 
cael ei chyhoeddi. 
 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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Lesley Griffiths AC 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
 

       

      

 

2 Mawrth 2020 

 

 

Annwyl Lesley 

Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffioedd 
Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020 

Yn ein cyfarfod ar 24 Chwefror 2020, gwnaethom ystyried, am yr eildro, Reoliadau 
Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffioedd Iechyd Planhigion 
ac ati) (Cymru) 2020. 

Yn ein cyfarfod ar 10 Chwefror 2020, nodwyd 10 pwynt gennym ar gyfer adrodd i'r 
Cynulliad o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3. O ganlyniad i’r dyddiad cau ar gyfer adrodd ar 
y Rheoliadau hyn, fel y rhagnodir gan Reol Sefydlog 21.4, gosodwyd ein hadroddiad 
gerbron y Cynulliad ar 11 Chwefror 2020 cyn cael ymateb Llywodraeth Cymru i'r pwyntiau 
adrodd a nodwyd. Erbyn hyn, rydym wedi cael cyfle i ystyried ymateb Llywodraeth 
Cymru i'r pwyntiau adrodd ac mae un mater yr ydym am ei godi ymhellach gyda chi. 

Nododd pwyntiau adrodd technegol 1, 4, 5 a 6 fod gwallau yn y Rheoliadau. Mewn 
ymateb i’r pedwar pwynt hyn, mae ymateb Llywodraeth Cymru yn nodi y bydd yn 
cymryd camau i gywiro’r gwallau. Byddem yn ddiolchgar pe byddech yn egluro'r union 
gamau a gymerir a phryd, yn unol ag arfer safonol Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, a 
fydd y gwallau yn cael eu cywiro gan argraffydd y Frenhines trwy slip cywiro, neu a fydd 
rheoliadau diwygio i ddod? 

Byddem yn ddiolchgar o gael eich ateb cyn gynted â phosibl. Rwy’n anfon copi o'r llythyr 
hwn at Jeremy Miles, y Cwnsler Cyffredinol. 
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Yn gywir 

 

Mick Antoniw AC 
Cadeirydd 
Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 
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